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מועצה מקומית כפר תבור
מכרז מס'  02/18מכרז מתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור
 .1מועצה מקומית כפר תבור (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות
מתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור ,בהתאם לתנאי המכרז
וההסכם.
 .2את מסמכי ההצעה הכוללים את תנאי ההתקשרות ומסמכים נלווים,

ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה ,תמורת סך של 200
ש"ח (שלא יוחזרו) וזאת החל מתאריך  18.2.2018עד תאריך
 26.2.2018שעה .12:00

 .3מפגש הבהרות וסיור קבלנים יתקיים בתאריך  21.2.2018בשעה 11:00
במשרדי המועצה .השתתפות אינה חובה בסיור הקבלנים.
 .4על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת
המועצה בשיעור של  5,000ש"ח (במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים
בתוקף עד ליום  27.5.2018בנוסח כמפורט במסמכי ההזמנה או
לחילופין המחאה בנקאית או המחאה אישית בסכום של . ₪ 5,000
 .5את ההצעה בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים ,יש להגיש
במסירה ידנית במעטפה סגורה במשרדי המועצה לא יאוחר מתאריך
 27.12.2017שעה  .12:00המעטפה תיחתם בחותמת המועצה ,ירשמו
עליה תאריך ושעת המסירה ,והיא תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי
המועצה.
 .6על מועד פתיחת תיבת המכרזים ,תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי
ההזמנה.
 .7המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

2

מכרז מס' 02/18
מכרז מתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור

מסמך א'

הזמנה להגשת הצעות
המועצה המקומית כפר תבור (להלן" :המועצה") מבקשת בזאת הצעות מקבלנים למתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם
בכפר תבור
מתן השירותים יכלול:
 .1קליטת כל הגזם שיפונה על ידי המועצה לשטח המציע.
 .2ריסוק וטיפול בגזם בהתאם להוראות הדין.
 .3המציע יבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר תוך שמירה על כללי הבטיחות המקובלים
ותוך הקפדה שלא לפגוע במתקנים בסביבה ,שלא לגרום למטרדים של רעש ,אבק וכל מטרד אחר לסביבה.
את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום ,ניתן לקבל
במשרדי המועצה ,בימים א'  -ה' בשעות העבודה ,ללא תשלום.
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף ,חתומה כדין לטובת המועצה בשיעור של
 5,000ש"ח (במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוקף עד ליום  27.5.2018על פי הנוסח המצורף לתנאי
המכרז או לחילופין המחאה בנקאית או המחאה אישית ע"ס  5,000ש"ח.
מפגש הבהרות וסיור קבלנים יצא בתאריך  21.2.2018שעה  11:00ממשרדי המועצה .השתתפות אינה חובה בסיור
הקבלנים.
את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה ,כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע ,יש להכניס במעטפת המכרז
בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי המועצה לא יאוחר מתאריך  27.12.2017שעה .12:00
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תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מציע שימלא אחר כל תנאי הסף להלן ,באופן מצטבר :
א.
ב.

ג.

המציע הינו בעלים/מחזיק כדין של שטח בגודל של לפחות  5דונמים הנמצא בתחום שיפוט
המועצה המקומית כפר תבור ו/או ברדיוס שאינו עולה על  5ק"מ מגבול תחום שיפוט
המועצה .הקבלן יצרף אסמכתאות על החזקתו ו/או בעלות בשטח כמפורט לעיל.
על המציע בעצמו להיות בעל ניסיון מוכח ,של שלוש שנים לפחות ,במתן שירותי ריסוק גזם
במהלך  3השנים שקדמו להגשת ההצעה (שנים  )2016-2015-2014במהלכן סיפק שירותי
ריסוק גזם לגורם אחד לפחות בהיקף שאינו פוחת מהיקף הפעילות נשוא המכרז.
אומדן הכמות לגזם המפונה לריסוק הוא :כ 20 -אלף קוב לשנה.
המציע יצרף אסמכתאות לניסיונו המוכח.
המציע הינו הבעלים/המחזיק כדין של מרסקת גזם .המציע יצרף אסמכתא לבעלות/החזקתו
במרסקת כאמור.

מציע שלא ימלא אחר כל תנאי הסף של ההזמנה כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון.
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.2

להצעה יש לצרף את האישורים הבאים:

א .אישור מפקיד השומה ,מיועץ מס או מרואה חשבון ,על ניהול ספרים כחוק.
ב .המלצות בדבר ניסיון בתחום עבודות נשוא המכרז כפי המפורט בדרישות המכרז.
ג .אישור עדכני מאת שלטונות מע"מ המאשר את היות המציע עוסק מורשה.
ד .אישור רואה חשבון או עורך דין עדכני המעיד על זהות מורשי החתימה מטעמו ועל כך שהחותם על
הצעתנו זו מוסמך לעשות כן מטעמו.
ה .אישור על פטור (מלא או חלקי) מניכוי מס במקור.
ו .העתק תעודת רישום של התאגיד.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל
מו"מ עם המציעים.
יוסי דולה  -ראש המועצה
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מסמך ב'
מועצה מקומית כפר תבור

מכרז מס' 02/18
מכרז למתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור

פרטי ההצעה והוראות למשתתפים

 .1ההתקשרות המוצעת:
המועצה המקומית כפר תבור ( להלן" :המועצה") ,מבקשת לקבל הצעות מחיר לשירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר
תבור.
ההוראות המחייבות בנוגע לשירותים הנדרשים ואופן מתן השירותים מפורטים במסמכי המכרז.
תחילת מתן השירותים על ידי המציע הזוכה תהיה בתוך  10ימים ממתן צו תחילת עבודה לאחר ההכרזה על הזוכה
במכרז.

.2

מסמכי ההצעה:
המסמכים המפורטים להלן ,יחד ולחוד יקראו" :מסמכי ההצעה":
מסמך א'
מסמך ב'
מסמך ג'
מסמך ד'
מסמך ה'
מסמך ו'
מסמך ז'
מסמך ח'

.3

-

הזמנה להציע הצעות.
הוראות למשתתפים בהזמנה.
נוסח ערבות ההצעה.
הצעת המציע וכתב כמויות.
נוסח ההסכם.
אישור קיום ביטוחים.
נספח בטיחות וגיהות בהעסקת קבלן ו/או קבלן משנה ו/או עובדי קבלן.
תדריך בטיחות.

השתתפות בהזמנה  -וכשירויות המציע
רשאים להשתתף בהזמנה מציעים בעלי כישורים ,העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה זו ,וממציאים
אישורים ומסמכים בתוקף  -מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך דין  -המפורטים להלן:
א .המצאת אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה
ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) התשל"ו  1976ואישור תקף על ניכוי מס במקור.
ב.

המצאת אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורכי מס ערך מוסף.

ג.

במקרה שהמציע הינו תאגיד ,המצאת צילום תעודת רישום של התאגיד ומסמכי התאגדות ,ו/או
תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה מרשם החברות בו מפורטים בעלי
המניות והמנהלים של התאגיד .יש לצרף אישור עורך דין  /רו"ח של התאגיד על זהות בעלי המניות,
זהות בעלי החברה וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושההצעה חתומה ע"י
האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד.
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ד.

מציע שהינו גוף מאוגד ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר ,שהינו אישיות משפטית
נפרדת במידה שאחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או נושא משרה
בחברה ו/או שותף בשותפות שהיא המציע.
למען הסר ספק ,הוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל ,הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה
לדיון.

ה .המלצות בדבר ניסיון בתחום נשוא המכרז.

.4

ערבות להצעה ולחתימה על החוזה
א .על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף ,חתומה כדין לטובת המועצה
בשיעור של  5,000ש"ח (במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוקף עד ליום  27.5.2018על פי
הנוסח המצורף לתנאי המכרז (מסמך ג') או לחילופין המחאה בנקאית לטובת המועצה שזמן פירעונה
 27.2.2018או המחאה של הקבלן ו/או בעל שליטה בו ע"ס  ₪ 5,000שזמן פירעונה ( 27.2.2018להלן:
"ערבות להצעה").
ב.

( )1הערבות להצעה תחולט ,והיא תהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בכל מקרה בו לא ימלא המציע
הזוכה חובה מהחובות המפורטות בסעיף  9להלן.
( )2ועדת המכרזים רשאית לחלט את הערבות בהתקיים כל אחד מן התנאים המנויים בסעיף 16ב (ב)
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג.1993-
( )2אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לתבוע מהמציע שלא יעמוד בתנאי הצעתו כל
סעד ו/או פיצוי נוסף.

ג.

.5

הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל ,לאחר שייחתם חוזה עם הזוכה במכרז .המציע הזוכה
יחליף ערבות ההצעה שלו בערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו עפ"י החוזה כמפורט בסעיף  9ב'
להלן.

הגשת ההצעות
א .כל מציע יצרף להצעתו במעטפת ההזמנה עותק מלא של כל מסמכי ההזמנה ,ומסמכים
נלווים נדרשים ,אשר יוכנסו חתומים בחותמת וחתימת מורשי חתימה על כל דף בידי המציע.
ב .על המציע להגיש את כל המסמכים המוכיחים את עמידה בתנאי הסף כחלק מהצעתו למכרז (מסמכים
יוגשו בשפה העברית או תרגום נוטריוני לעברית ,המסמכים ימוספרו בעמודים ויהיו קריאים וברורים,
גודל פונט (אות) מינימלי ( 12 -כמופיע בתוכנת וורד).
ג .כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  4לעיל.
ד .כל מציע ימסור את הצעתו לא יאוחר מהמועד הקבוע במסמכי ההזמנה ,במעטפת ההזמנה.
ה .ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
ו .על הקבלן המציע לחתום על כל מסמכי המכרז לרבות המפרט וההסכם המצורפים להם.
ז .המועד האחרון להגשת ההצעות  -תאריך  27.2.2018שעה .12:00
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.6

איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
א .אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההזמנה שהועברו אליו ו/או תנאי כלשהו
מתנאי ההזמנה ו/או ההסכם.
ב .המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור ,משום הסתייגות המציע מתנאי
ההצעה ,ולפסול את הצעתו.
ג .כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י שנוי או
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,ייחשבו )1( :כאילו לא נכתבו ,או)2( :
עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.

.7

הצהרות המציע
א .הגשת ההצעה על ידי המציע והשתתפותו בהזמנה להציע הצעות ,כמוה כהצהרה ואשור כי המציע עיין
ובדק את כל פרטי ההזמנה ,כתב הכמויות ותנאיו ,וההסכמים ידועים ונהירים לו ,יש לו את כל
הידיעות ,המידע ,הכישורים והסגולות המקצועיות ,הדרושים לביצוע ההתחייבויות המפורטות
בהזמנה ובהסכם.
ב .כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ההזמנה ו/או ההסכם
לאחר הגשת הצעת המציע ,לא תתקבל.

.8

אופן מילוי הצעת המחירים (מסמך ד')
על המציע ,להציע הצעה כספית כמפורט במסמך "ד".

א.

המציעים יגישו את הצעותיהם בשני עותקים ,על גבי הטפסים שיומצאו להם ובהתאם לתנאי המכרז.

ב.

ניתן לצרף צילום של ההצעה המקורית בכפוף לכך ,שיחתם בחתימה מקורית של המציע.

ג.

המציע ימלא בדיו את המידע הנדרש במסמכי המכרז ליד כל סעיף כנדרש .המציע יחתום חתימה
מלאה ומחייבת של מורשי החתימה על כל דף של מסמכי המכרז בו נדרשת חתימה ובכל דף אשר
מילא פריט או מידע.

ד.

יש לציין על המעטפה את שם המכרז ומספרו ,אין לציין סימני זיהוי

של מגיש ההצעה על המעטפה.

ה .מחירי ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות ,הציוד ,החומרים  ,וחומרי העזר ,ולכל הדרוש
לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז ו/או החוזה (פרט אם צויין אחרת במסמכי המכרז).
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ו.

.9

במקרה ולא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות אזי :יחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות
ביצוע סעיף זה במחירי יתר סעיפי כתב הכמויות  ,או :עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה  .ההחלטה
בין האפשרויות דלעיל  ,נתונה לשיקול דעתו של המזמין .במידה וסירב המציע לנהוג בהתאם להחלטת
המזמין לפי האופציות המפורטות דלעיל יחליט ,רשאי המזמין לחלט את הערבות שתוגש ע"י המציע.

חובת הזוכה
א .זכה המציע במכרז (להלן – "הזוכה") – יהא עליו לחתום על ההסכם – על כל נספחיו ולהמציא אישור
קיום ביטוחים ולהחזירם למועצה כשהם חתומים כדין ,תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה
בדבר זכייתו בהזמנה.
ב .כן יהא על המציע להמציא למועצה במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית בגובה  5,000ש"ח להבטחת
התחייבויותיו על פי ההסכם בתנאים כמפורט בסעיף  4לעיל או לחילופין יפקיד סכום זה כחלף ערבות
בקופת המועצה.
ג .לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיף קטן א' ו -ב' כולם או חלקם ,תהא המועצה רשאית
להתקשר עם מציעים אחרים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציעים אחרים במקומו.
ד .בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה ,חובה מהחובות המפורטות בסעיף קטן א' ו -ב' לעיל ו/או בגין
כל אחת מן הסיבות המנויות בסעיף 16ב (ב) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג ,1993-תהיה המועצה
רשאית לחלט את הערבות שנמסרה להבטחת ההצעה כאמור בסעיף  4לעיל במלואה ,והיא תהווה
פיצוי מוסכם.
ה .אין באמור בסעיף קטן ג' לעיל ,כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב
הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

.10

מסמכי ההזמנה – רכוש המועצה
מסמכי ההזמנה הנם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות
למועצה על פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.
מקבל מסמכי ההצעה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

.11

דרישת פרטים מהמציעים
א .המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל מציע כל הוכחה שהיא תראה לנכון
בדבר כושרו בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה ,וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר
היכולת הכספית והרמה המקצועית של המציע ,והמציע יהיה חייב לתת לה את מלוא המידע להנחת
דעתה.
ב.

כל מידע ,הסבר או פרטים שהובאו לידיעת המועצה ישמרו ,ככל האפשר ,בסוד.
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.12

החלטות המועצה
א .אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
ב .והיא תהיה רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה ,בין היתר ,ביכולותיו של המציע,
הידע המקצועי ,כושר הביצוע ,לרבות ניסיונו בשירותים קודמים בסדר גודל ומהות דומים והעדר
תביעות או הפסקות עבודה מטעם מזמינים אחרים ,לרבות מוסדות ציבור ,רשויות מקומיות
וגופים אחרים ,גובה הצעתו הכספית ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם
לתנאי ההזמנה והוראותיו.
ג .המועצה רשאית להביא בחשבון בבחינת ההצעות מציעים אשר הם או קבלני המשנה מטעמם לא
ביצעו בעבר את עבודתם ,לשביעות רצון המועצה או לשביעות רצונם של אחרים ,או שכישוריהם
אינם מספיקים לביצוע השירותים  -להנחת דעתה הבלעדית.
ד .מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר ,אשר הצעת המחיר שלהם היתה שווה ו/או
דומה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין  -רשאי המזמין לערוך ביניהם התמחרות ו/או
התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון ,עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל
ההצעות ,וזאת  ,כאמור ,על פי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין.
ה .מובהר בזאת במפורש ,כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא
המכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד ו/או לפצל אותן בין מספר מציעים כראות עיניה ,למרות
זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות.
ו .אמות המידה להחלטה על הזוכה במכרז :הצעתו הכספית של המציע.

.13

הבהרות וסיור מציעים
פגישת הבהרות וסיור מציעים יתקיים בתאריך  21.2.2018בשעה  11:00במשרדי המועצה .ההשתתפות
בסיור אינה חובה.

.14

עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי ההזמנה להוראות ההסכם ,תכרענה הוראות
ההסכם.

.15

שונות
א .המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן לבקר באתרים
בהם המציעים מתפעלים מתקן לריסוק וטיפול בגזם.
ב .מובהר בזאת כי המציע מחויב לשתף עם המזמין פעולה במתן הפרטים שיידרשו ,ככל שיידרשו,
לרבות מתן אפשרות למזמין להתרשם מהמערכת המוצעת על ידו.
ג.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת .כמו כן איננו מחוייב
בהסבר ו/או הצגת השיקולים לקבלת הצעה כזו ודחיית אחרת.

ד .הרשות בידי המזמין לקבל את ההצעה ,כולה או חלקה ,ולבצע את כל העבודות או חלק מהן ,גם
בעצמו או בכל דרך שתמצא לנכון.
ה .אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות  ,שגיאות ו/או אי -התאמות ,ו/או שיהיה לו
ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו  ,עליו להודיע על כך במכתב שיימסר
למזמין לפחות  8ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות .תשובות והבהרות
שתינתנה על ידי המזמין יערכו בכתב ותימסרנה לכל רוכשי מסמכי המכרז .על כל
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משתתף במכרז לצרף את התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהן.
ו.

שאלות הבהרה ,ניתן להעביר בכתב למר שלמה אלקחר ,גזבר ומזכיר המועצה בדוא"ל
 shlomo@kefar-tavor.muni.ilאו בפקס , 04-6766732 :השאלות יועברו לא יאוחר מיום 22.2.2018
שעה  ,12:00ויענו עד ליום  ,25.2.2018על המציע לצרף את מסמכי ההבהרות כשהם חתומים על
ידו כחלק ממסמכי הצעתו.

ז.

המזמין אינו אחראי לכל הפירושים ו/או הסברים שינתנו בעל-פה למשתתפים במכרז.
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מסמך ג'
נוסח ערבות להצעה
מכרז מס' 02/18

מכרז מתן ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור

לכבוד
תאריך________________ :
מועצה מקומית כפר תבור
כפר תבור

סניף _________________:
כתובת הסניף___________:
שם מגיש ההצעה_________:

ג.א.נ ,.

הנדון :ערבות בנקאית מס'

.1

לפי בקשת ________________________________
הרינו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של
למכרז/הסכם מס' __ לשירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור.

בקשר

.2

אנו נשלם כל סכום שתידרשו עד לסכום הנ"ל ,כאמור לעיל ,לא יאוחר משלושה ימים ממועד קבלת
דרישתכם הראשונה בכתב לכך ,וזאת מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת צד אחר כלשהו.

3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש _______שנת ( 2018כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה
בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על-פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
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מסמך ד'
מועצה מקומית כפר תבור

מכרז מס' 02/18
מכרז למתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור.
הצעת המציע
לכבוד :מועצה מקומית כפר תבור
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות (להלן" :ההזמנה") מכרז מתן
שירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור כמפורט במסמכי המכרז .חתימתו על הצהרה זו מאשר המציע ,כי
ברשותו נמצאים כל המסמכים הנזכרים במכרז /חוזה זה קראם והבין את תוכנם ,קבל את כל ההסברים
אשר ביקש לקבל והוא מתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות החוזה.

.2

הנני מצהיר כי כל הדרישות ,התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע ההתקשרות ידועים ומוכרים
לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

אני מצהיר בזאת כי:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

 -.4בוטל

הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא ההזמנה ,והנני מסוגל מכל בחינה
שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות מסמכי ההזמנה.
הנני אחראי באופן בלעדי על הגזם ו/או תוצרת הגזם לאחר ריסוקו מרגע שהמועצה מפנה את הגזם
לאתר שבחזקתי/בבעלותי.
הנני מתחייב ,כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא
ההזמנה ,לרבות עמידה בדרישות המועצה וכל רשות אחרת.
הנני מצהיר ,כי ידוע לי שהמועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,
הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
הצעתי היא כמפורט בכתב הכמויות המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהצעתי.
המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או
משתתף.

.5

אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לחתום על ההסכם ועל נספחיו ,ולהחזירו למועצה כשהוא חתום .כמו כן
אני מתחייב להחליף את ערבות ההצעה בערבות ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם.

.6

הנני מתחייב להתחיל במתן השירותים נשוא מכרז זה תוך  10ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה
ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות בסעיף  5לעיל.

.7

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי ,שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים  ,5ו 6 -לעיל כולן או מקצתן
במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך ,אאבד את זכותי לבצע את המכרז נשוא ההזמנה והמועצה תהא רשאית לחלט
את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע/ים אחר/ים .כן ידוע שבחילוט הערבות לא
יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם
הגשת הצעתי להזמנה זו.

.8

הריני להצהיר כי האתר אותו אני מציע לקליטת הגזם נמצא בבעלות ו/או החזקתי ,וכי פעילות קליטת הגזם
וריסוקו תיעשה על פי כל דין ומבלי שהיא גורמת מטרד כלשהו לסביבה .בדקתי היטב את האתר
האמור ,אני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט תיאור השירותים הנדרשים ממני ,וכן מובנת לי
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היטב העבודה כפי שהיא מפורטת בחוזה ומשתמעת ממנו.
.9

הבהרות ודגשים לעניין אופן הגשת הצעת המחיר
ההצעה הכספית של המציע במכרז כוללת את הרכיבים הבאים:
א .עבור ביצוע עבודות הכוללות ריסוק וטיפול בגזם.
ב .הרינו מתכבדים להגיש בזאת ,את הצעת המחיר למתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור על
פי המפורט במסמכי מכרז ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות
במפרט ובמסמכי המכרז והחוזה.
ג .להלן הצעתנו לביצוע מכלול השירותים בהתאם להוראות המכרז ,מפרטי העבודה ומכלול
הדרישות ובכלל זה ,עבור העמדת כל הציוד ,כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל
העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים וכל דרישות המכרז והחוזה.
ד .הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל העבודות
שקבעה המועצה ,כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה כמפורט
במסמכי המכרז.
ה .מכרז זה כולל מחיר מטרה חודשי גלובאלי בסך של  ₪ 12,000לחודש בתוספת מע"מ (להלן:
"תמורה חודשית קבועה").
ו .התמורה החודשית הקבועה כוללת בתוכה את כל מרכיבי התשלום המגיעים לזוכה עבור מתן
השירותים נשוא המכרז ,לרבות הוצאות נסיעה ,ביטול זמן ,שירותי משרד ,שימוש בחומרים
וכיו"ב .מובהר ומודגש ,כי לא ישולם לזוכה שום תשלום נוסף מעבר ל"תמורה החודשית
הקבועה"

ז .התחרות בין המציעים תהיה על אחוז ההנחה שתוצע ממחיר המטרה
בסך  ₪ 12,000בתוספת מע"מ ,ובלבד שההנחה/תוספת לא תעלה על
 20%מהסכום הנ"ל .למען הסר ספק יובהר כי הצעות שיעלו על סך של
 + ₪ 14,400מע"מ או הצעות נמוכות מסך של  + ₪ 9,600מע"מ עלולות
להיפסל.
ח .המחיר לאחר ההנחה ,יהיה קבוע בכל תקופת החוזה ,לרבות תקופות הארכה ככל שיהיו.
ט .התשלום למציע שיזכה במכרז יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של השירות ,התשלום יבוצע כנגד
הגשת חשבונית בכפוף לאישור החשבונית על ידי גזבר המועצה.
י .עבור ביצוע כל העבודות המפורטות לעיל ,הצעתי הכספית הינה בסך של:

_________ ( ₪במילים)_______________ :
לחודש מתן שירותים לא כולל מע"מ.
יא .ההוצאות כאמור יכללו בין השאר ,את ההוצאות הכרוכות בהשתתפותו במכרז ,בביצוע מתן
השירותים ,כמו גם השגת רישיונות האחריות על המערכות ,ניהול ותחזוקה שוטפת ,העסקת
העובדים ,וכל מי מטעמו של המציע וכן כל פעולה לצורך קיום כלל תנאי המכרז וההסכם.
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.10

הריני מצרף להצעתי ,בהתאם לנדרש במסמך ב' סעיף  ,3את המסמכים והאישורים – מסמכי מקור או
העתק נאמן למקור בחתימת עורך דין/רו"ח:
א .המצאת אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה
ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) התשל"ו  1976ואישור תקף על ניכוי מס במקור.
ב .צילום תעודה המעידה על היותי עוסק מורשה לצורכי מס ערך מוסף.

ג .במקרה והמציע הינו תאגיד :צילום תעודת רישום של התאגיד ,ומסמכי התאגדות ו/או תדפיס מעודכן,
נכון למועד הגשת ההצעות להזמנה ,של רישום החברה מרשם החברות ,ואישור עורך דין של
התאגיד/רו"ח על זהות בעלי המניות ,זהות בעלי החברה וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד.
ד .ערבות בנקאית על סך של  5,000ש"ח (במילים חמשת אלפים שקלים חדשים) חתומה כדין ,בהתאם
לנוסח המצורף למסמכי ההזמנה במסמך ג' או המחאה כמפורט בסעיף  4במסמך ב'.

ה .המלצות בדבר ניסיון בתחום נשוא המכרז.

ו .כל המסמכים ,האישורים וההמלצות הנדרשים עפ"י מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות ,וכן מסמך המפרט
את פרטינו ,פרטי ניסיוננו הביצועי וכן פרטים מלאים של מי אשר עשוי לעבוד מטעמנו.
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שם מלא של המציע (באותיות דפוס)______________________________________________ :
אישיות משפטית :אדם  /שותפות  /חברה  /אחר (נא לפרט)___________________________________ :

מס' ת.ז .או מס' ח.פ___________________________________________________________ :.
שמות ומספרי זיהוי של האנשים
המוסמכים לחתום בשם המציע______________________________________________________ :

כתובת _________________________________ :טלפון_____________________ :
תאריך__________________ :

חתימה מלאה___________________________:

אישור חתימה (כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיו"ב)

אני הח"מ _______________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ________________ ת.ז______________ .
_______________ _______________ ,ת.ז ,____________ .מוסמכים לחתום בשם ________________
ולחייב אותה ,וכי הם חתמו על מסמכי מכרז זה בפני.
תאריך_________________ :

חותמת וחתימה________________________:
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מסמך ה'
הסכם
שנחתם בכפר תבור ביום __________ לחודש _______ שנת 2018

ב י ן:

מועצה מקומית כפר תבור
(להלן " -המועצה")

ל ב י ן:

________________

מצד אחד

________________
(להלן " -הקבלן")
מצד שני
והואיל והמועצה פרסמה הזמנה להציע הצעות מכרז מס'  02/18למתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם בכפר תבור
(להלן" :השירותים");
והואיל והקבלן מצהיר כי הינו בעל ניסיון ובעל יכולת מקצועית מוכחת בביצוע השירותים;
והואיל והצעתו של הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה במכרז.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא נספחים וכותרות הסעיפים
1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן למטרת נוחיות בלבד ,ואינן מהוות חלק מההסכם ולא תהא להן
משמעות לפרשנותו.
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.2

מהות ההסכם:
הקבלן יבצע עבור המועצה את כל השירותים נשוא הסכם זה וכמפורט במפרט ובכתב הכמויות בתנאים
המפורטים להלן בהסכם זה.

.3

הגדרות:

" 3.1המועצה" ו/או "המזמין" -

מזמינת העבודה המופיעה כצד בהסכם זה;

" 3.2הקבלן"  -קבלן המשנה לביצוע עבודות נשוא הסכם זה ,שהינו עוסק מורשה לענייני מ.ע.מ .וקבלן עצמאי
רשום כחוק;
" 3.3המפקח"  -מפקח שימונה מטעם המועצה ו/או מהנדס המועצה;
" 3.4השירותים" -כמפורט בסעיף  4.10להסכם על כל תתי סעיפיו.

.4

הצהרות והתחייבויות של הקבלן:

4.1

על הקבלן לבדוק ולבקר את כל מסמכי המכרז והמפרט לפני התחלת העבודה .במקרה של אי התאמה חייב
הקבלן להודיע למזמין על כך בטרם יתחיל ו/או ימשיך בעבודה ,לפי המקרה ,והמזמין הוא שיקבע לפי איזה
מהנספחים תבוצע העבודה והחלטתו תחייב את הקבלן.

4.2

הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו הוא כל לקוי או פגם בעבודה שמקורם בהשמטה או בטעות במסמכים
אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא עשה כן ולא העיר את תשומת לב המזמין לכך.

4.3

הקבלן מצהיר בזאת כי בדק ובחן את מקום ביצוע השירותים ,מכיר את תנאי העבודה ,שיטת העבודה ודרכי
הביצוע .לקבלן לא תהיה כל זכות תביעה איזו שהיא על יסוד טענת אי ידיעת איזה שהוא גורם הקשור
בתנאים הנ"ל.

4.4

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים המפורטים במפרט ,בהתאם לכמויות ולמפרטים הטכניים המצורפים
למסמכי המכרז ולחוזה ,לדרישות החוק ,תקן ישראלי ולהוראות מהנדס המזמין בין אם הוראות אלה
תינתנה בהתחלת העבודה ובין תוך כדי ביצועה.

4.5

הקבלן מתחייב לבצע על הצד הטוב ביותר את השירותים נשוא הסכם זה וכי הוא בעל ניסיון ,ידע ,ציוד,
חומרים ,רישיונות ,אישורים וכל הדרוש לצורך מתן השירותים.

4.6

הקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לספק למועצה את השירותים ,במשך פרק הזמן שנקבע למתן השירותים.

4.7

הקבלן מתחייב למתן כל השירותים וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות ,שקדנות ,מהימנות ,בדייקנות
והקפדה יתרה תוך מתן תשומת לב והקפדה על ביצוען בהתחשב בחשיבות השירותים ורגישותם.
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4.8

הקבלן מתחייב להעסיק במתן השירותים נשוא הסכם זה עובדים בקיאים וכי ישתמש בחומרים ובכמויות
מתאימים .שכר עובדים וכן כל הוצאה אחרת אשר יוציא הקבלן יהיו על חשבונו הוא.

4.9

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתחייבים וליתן את השירותים עם אמצעים תקינים
ומאושרים כדין.

4.10

השירותים המבוצעים במסגרת ההתקשרות יכללו:
א .ביצוע עבודות הכוללות שירותי ריסוק וטיפול בכל הגזם שיפונה על ידי המועצה
המקומית כפר תבור.
ב .מובהר כי הקבלן אחראי באופן בלעדי על הגזם ו/או תוצרת הגזם לאחר ריסוקו מרגע
שהמועצה מפנה את הגזם לאתר הקבלן.
ג .הקבלן מתחייב להפיק דו"חות חודשיים או תקופתיים אחרים ,לפי דרישת המועצה ו/או
כל רשות מוסמכת אחרת לגבי כמות הגזם שרוסקה.
ד .הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו אסמכתאות נדרשו לפי הדין בקשר עם הטיפול בגזם
שפונה על ידי המועצה.

 4.10.1כלל השירותים המנויים לעיל בסעיפים  4.10יכונו יחדיו להלן" :השירותים" ו/או "השירותים נשוא
המכרז".
4.11

הקבלן מצהיר בזה ,כי הינו בעל מיכון מתאים לריסוק גזם .כמו כן ,מצהיר הקבלן כי הינו בעל
ניסיון קודם בביצוע עבודות ריסוק גזם בסדר גודל ובהיקף דומה לעבודות נשוא הסכם זה.

4.12

לשם ביצוע עבודות ריסוק הגזם כאמור בהסכם זה על נספחיו ,מתחייב הקבלן להשתמש בחומרים
ובציוד מעולים וטובים העומדים בהוראות התקן הישראלי ,והממלאים אחר הוראותיהם של כל
דין ,וכל רשות מוסמכת .מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הקבלן להשתמש בחומרים ובציוד שלא
יגרמו ,בשום פנים ואופן ,נזק כלשהו למבנים ולשטחים ,על כל הכלול בהם לרבות החי והצומח,
ו/או לרכושו ו/או לגופו של כל אדם או גוף.

4.13

הקבלן מתחייב ליתן את השירותים ,כפי שתורה לו המועצה ו/או מי מטעמה ,ע"פ מחירי הצעתו
במכרז.

4.14

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה של נזק שנגרם כתוצאה ממתן השירותים על ידו ,יועבר דיווח באופן
מיידי לנציג המזמין ,והנזק יתוקן על חשבונו של הקבלן לפי הוראות המזמין ולשביעות רצונו.

4.15

הקבלן מתחייב כי ישתמש ברכיבים חדשים בלבד למתן השירותים.
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.5

היקף השירותים:
 5.1המזמין יהא רשאי ,בכל עת שימצא לנכון ,בכל עת שימצא לנכון ,להורות על כל תוספת ,שינוי או הפחתה
בביצוע העבודות והקבלן מתחייב למלא אחר ההוראות הנ"ל.

 .6תקופת ההסכם:
 6.1תקופת ההסכם הינה ל 3 -שנים החל מתום  10ימים ממועד מתן צו תחילת עבודה (להלן" :תקופת
ההסכם") ,בתקופת ההסכם יספק הקבלן שירותים כמפורט בהסכם זה.
 6.2למועצה ניתנת אופציה ,לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט ,בכפוף לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות
הקבלן כאמור בחוזה ובנספחיו להאריך את תקופת ההסכם ב_( 3שלוש) תקופות נוספות בנות  12חודשים
כל אחת (להלן" :תקופות האופציה") במחירי החוזה הקיים צמוד למדד מחירים לצרכן
 6.3למרות האמור לעיל ,המועצה תהיה רשאי להביא את ההסכם לסיומו ,תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של
לפחות  60ימים מראש לקבלן.
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.7

הספקת ציוד וטיב החומרים
 7.1הקבלן מתחייב לספק לאתרי העבודות על חשבונו את כל הציוד ,החומרים ,חומרי העזר והכלים הדרושים
לביצוע השירותים .על הקבלן לספק ולהעביר את החומרים לאתרי העבודות בתאריכים שיקבעו ולאחסנם
בהתאם להוראות המזמין .הקבלן אינו רשאי להוציא כל חומר או כלים אשר הובאו לאתרים בלי רשות
בכתב של המזמין.
 7.2כל החומרים והמוצרים הנועדים לביצוע השירותים – יהיו מאיכות וסוג מעולים בהתאם לתקנים
הישראלים העדכניים .לפי דרישת המזמין ימציא הקבלן לאישור מראש דוגמאות של החומרים והמוצרים,
המזמין רשאי לפסול את החומרים שאינם מתאימים לפי דעתו ,ולדרוש החלפתם באחרים .הוצאות בדיקת
החומרים והרחקתם מהבניין תחולנה על הקבלן.
 7.3מוסכם בין הצדדים כי על אף האמור בסעיף  5לחוק חוזה קבלנות תשל"ד  ,1974לא תהיה לקבלן בשום
מקרה זכות עיכבון על כל נכס ,חומרים ,ציוד ,או חלקי עבודה שבוצעה על ידו.

.8

לוח זמנים:

8.1

זמן תחילת מתן השירותים תוך  10ימים מיום מתן צו תחילת עבודה ובתיאום עם המזמין.

8.2

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה הנ"ל על כל חלקיה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם ,בהתאם
להוראות המזמין באופן שלא תפריע לעבודות אחרות המנוהלות ע"י המזמין .הקבלן אחראי לכל נזק הנגרם
על ידו או הנובע מכל חפץ או חומר המיועד על ידו לשימוש בעבודה הנ"ל .הקבלן לא יהרוס ולא יפגע
במתקנים אלא אם קיבל אישור מהנדס המזמין בכתב.

8.3

עבור כל חריגה מהערכים המוגדרים במפרט הטכני ,זאת בנוסף לכל התרופות העומדות למועצה עפ"י הסכם
זה ו/או עפ"י כל דין אחר .בנוסף לכך ,תהיה המועצה זכאית להיפרע מהקבלן בגין כל נזק אחר שייגרם לה
כתוצאה מפיגור במועדי ביצוע העבודות שנגרם על ידי הקבלן ו/או מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי
הסכם זה.

.9

כללי העסקת עובדים

9.1

הקבלן יעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים המתאימים לעבודה אותה עליהם לבצע .למועצה זכות לדרוש
החלפת כל עובדי הקבלן ו/או חלקם והקבלן מתחייב לפעול בהתאם לדרישתה באופן מיידי .

9.2

הקבלן מצהיר בזה כי הוא הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה  8לתקנות הביטוח הלאומי תשי"ד 1954
ומתחייב להמציא אישור לכך מהמוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מ–  3ימים מיום חתימת הסכם זה.

9.3

הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח שהוא חייב בהם על פי
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח –  1968עבורו ועבור הפועלים שלו המועסקים בביצוע העבודה
אשר בהסכם זה למשך כל תקופת הבצוע( .כולל חלק העובד והמעביד).
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9.4

על הקבלן לשלם ולנכות במלואם את כל המסים והתשלומים הסוציאליים החלים עליו ועל עובדיו בין על פי
הדין ובין על פי הנהוג לרבות מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס מקביל וקרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין
וכו'.

9.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יעסיק הקבלן את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ,ידאג להחזיק עבורם
תיק ניכויים ולהפריש עבורם את כל ההפרשות ,הניכויים וההטבות מכוח כל דין או הסכם תקף.

9.6

הקבלן יבטיח את קיומם של תנאים סוציאליים וכן תנאי בטיחות הולמים לגבי עובדיו ,וזאת בהתאם
לדרישת כל דין.

.10

אי תחולת יחסי עובד מעביד

10.1

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן ,עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא ייחשבו כעובדי המועצה ובשום
מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין המועצה כל יחסי עובד ומעביד.

10.2

הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי והינו אחראי כמעביד לעובדיו ו/או מועסקיו ואין למועצה כל
אחריות ביחס אליהם.

10.3

למען הסר ספק ,מוצהר בזאת כי לקבלן ו/או עובדיו אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין
הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד מעביד עם המועצה.

10.4

הקבלן יפצה וישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש ,אם תוגש ,בגין מעשה או מחדל של עובדיו וכן בגין
כל תביעה שתוגש על ידי העובדים או מטעמם.
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.11

התמורה – תנאי התשלום

11.1

התמורה המלאה שהמועצה תשלם לקבלן כנגד ביצוע העבודות במלואן וכנגד מילוי כל שאר התחייבויות
הקבלן כמפורט בהסכם זה על נספחיו ,הינה בהתאם להצעת המחיר של הקבלן.

11.2

מס ערך מוסף ישולם בהתאם לנוהלים החלים על המועצה עם חשבוניות מס כדין.

11.3

התמורה כאמור לעיל תשלום בתנאי שוטף 45+מיום המצאת חשבונית מס.

11.4

מוצהר בזאת כי המחירים מהווים תמורה מלאה וסופית עבור ביצוע כל התחייבות הקבלן בהסכם זה,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תשלומים עבור עבודה ,חומרים וחומרי עזר ,פגומים ,מכונות,
כלי עבודה ,הוצאות כלכלה ,לינה ,נסיעות ואגרות מכל סוג שהוא.

11.5

מוצהר ומוסכם בזה במפורש ובמודגש כי התמורה הינה קבועה סופית ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה
נאותה והוגנת לקבלן עבור כל עבודות טיפול וריסוק הגזם ועבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מן
העבודות לרבות רכישת החומרים והציוד על ידו ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה .למען הסר ספק
מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמועצה העלאה או שינוי כלשהו
בתמורה ,בין מחמת עליית שכר עבודה ,שינוי במחירי הציוד והחומרים ,שינויים בשער החליפין של המטבע,
הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,או מחמת כל גורם נוסף
ו/או אחר ,התמורה כאמור הינה התמורה המלאה היחידה והסופית שתידרש המועצה לשלם לקבלן תמורת
שירותיו .

11.6

חשבונות יוגשו על ידי הקבלן עד ה–  5לכל חודש .המזמין יבדוק החשבון ויאשרו בשלמותו או בחלקו,
בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו.

11.7

אי הגשת החשבון עד לתאריך של ה–  5לחודש עלולה לגרום לדחיית מועד התשלום לחודש הבא ועל כך לא
ישולם לקבלן כל תשלום נוסף או הצמדה נוספת.

11.8

הקבלן יחתום על הצהרה לפיה עם קבלת יתרת הסכום המגיעה לפי ההסכם אין לו כל טענות ותביעות נגד
המזמין בגין הסכם זה ובתנאי נוסף שהקבלן ימסור למזמין את הערבויות לטיב העבודה כאמור להלן.

11.9

במקרה וטיב העבודה לא יתאים לתנאי ההסכם מתחייב הקבלן לתקן את העבודה מיד עם דרישת המזמין.
במידה ולא יעשה כן רשאי המזמין לעכב לקבלן כל תשלום המגיע לו ,לתקן את העבדות ולחייב אותו בערך
עבודות התיקון (בתוספת  15%הוצאות כלליות וטיפול).
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.12

בטיחות ,נזקים וביטוח

12.1

הקבלן מצהיר בזה כי הוא בקי ויודע את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשט"ו –  1955וכן גם את
הוראות פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל –  ,1970וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן ולוקח
על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמין עקב עבירה על ההוראות והתקנות
הנ"ל .לצורך ביצוע העבודה הנידונה בהסכם זה רואה עצמו הקבלן "כמבצע הבניה" ו"כמנהל העבודה"
הבלעדי ונוטל על עצמו את כל החובות המוטלות על מבצע הבניה ומנהל העבודה לפי הפקודה והתקנות הנ"ל
והוא מתחייב בזה לפצות את המזמין עבור כל תביעה ו/או נזק אחר שנגרם למזמין בגין כל האמור לעיל.

12.2

הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ,חבלה או נזק שיגרמו כתוצאה מעבודתו ו/או עבודת
עובדיו למישהו בגופו או/וגם ברכושו והוא משחרר את המזמין מכל אחריות וחובה בן לפי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) כפי שתוקן מזמן לזמן והן לפי כל חוק אחר ,פקודה או חובה אחרת ,בקשר לתאונה ,חבלה או
נזק שנגרם בגין כל האמור לעיל .הקבלן מתחייב לפצות את המזמין מיד עם קבלת דרישתו הראשונה בגין
כל נזק שיגרם לו עקב עבודתו כאמור לעיל.

.13

אחריות בנזיקין ,פיצוי שיפוי ,קיזוז ועיכבון

13.1

הקבלן יהא אחראי כלפי המועצה ,המדינה וכל צד ג' בגין כל נזק גוף ו/או רכוש שיגרם למי מהם בקשר עם
העבודות ועם הסכם זה ,ויחויב לפצות את הגורם הניזוק כפי נזקו.

13.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר ,כי באם תמצא המועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי העבודה שבוצעה
על ידי הקבלן -לפי הסכם זה אינה ברמה גבוהה ו/או לקויה ו/או שאינה עונה על דרישותיה ,היא תהיה
זכאית לדרוש מהקבלן להשלימה או לבצעה מחדש (להלן" :עבודה חוזרת") והקבלן מתחייב לעשות כן מיד
עם קבלת ההודעה מהמועצה ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהי בגין עבודה חוזרת זו.

13.3

הוציאה המועצה הוצאה או שילמה תשלום שהיה על הקבלן לשלמו עפ"י כל חוזה או דין ,ישפה הקבלן את
המועצה בגין הוצאה או תשלום כאמור תוך  7ימים מיום שיידרש לכך ע"י המועצה.

13.4

המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי ההסכם כל סכום ,שלדעת המפקח מגיע
מהקבלן למועצה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין ,כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה ,לה זכאית
המועצה על פי כל דין או הסכם.

13.5

המועצה תהא רשאית לעכב בידה כל רכוש או ציוד של הקבלן במידה והלה לא קיים או השלים חובה
מחובותיו ו/או במידה והינו חב לה סכום כלשהו מכוח כל דין או הסכם ,וזאת עד למילויה של החובה ו/או
תשלומו של הסכום המגיע למועצה.

13.6

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד ותרופה הקיימים למועצה מכוח כל דין או הסכם.
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13.7

אחריות:
הקבלן יהיה אחראי לטיבו של כל אחד מרכיבי המערכות והציוד שיסופקו על-ידו  -וזאת למשך כל תקופת
ההסכם.

13.8

היה ונתגלה במשך תקופת ההסכם  -אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו ,מתחייב הקבלן
להחליף בחדש את הציוד הדרוש תיקון או את החוסר  -מיד עם קבלת דרישה לכך מאת המזמין  -וזאת
מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ,בהתאם לתעודות האחריות ובהתאם להוראות כל דין.

13.9

מובהר בזאת ,כי בתקופת ההסכם יהא הקבלן אחראי ליתן פתרונות מספקים ברמת איתור התקלות,
המערכת ,ההתקנה והתפעול השוטפים ,לרבות התקנת התקנים ,בדיקות איכות  -עד להשמשת המערכת
במצב עבודה  -וליתן את השירותים בהתאם לדרישות המזמין.

13.10

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים ,לרבות בגין תיקון ,החלפת חלקים ,הובלה ואספקת חלקים
למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב ,העובדים ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,מכשירי העזר ,חלקי החילוף וכל
הדרוש למתן השירותים בכלל  -יסופקו על-ידי הקבלן ,על חשבונו ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף
בגין כך.

13.11

הקבלן מתחייב להחזיק חלקי חילוף למשך כל תקופת ההסכם מיום המסירה ולקיים רמת מלאי לכל
רכיבי המערכת שסופקה ,באופן סביר שיבטיח את ביצוע השירות במהירות וביעילות.

13.12

מבלי לפגוע בכלליות האמור ,ימציא הקבלן למזמין כל דו"ח אשר ידרש ממנו על ידי רשויות המדינה
השונות זאת כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה.

13.13

המועצה שומרת לעצמה הזכות לתקן הליקויים בהתאם לשיקול דעתה ולחייב הקבלן בהודעת חיוב שתעביר
המועצה לקבלן .הקבלן מתחייב לפצות את המועצה בהתאם לאמור בהודעת החיוב .למען הסר ספק ,אין
בהודעת החיוב כדי לגרוע מזכויות המועצה עפ"י הסכם זה ו/או כל דין .בנוסף ,אין בהודעת החיוב כדי
למנוע כל סעד בגין ליקויים שלא נמסרה הודעת חיוב בגינם.

 13.14תיקונים דחופים יבוצעו על ידי הקבלן באופן מיידי עפ"י דרישת המועצה .באם לא יתקן הקבלן התיקונים
תוך פרק הזמן שהעמידה לרשותו המועצה ,יחויב הקבלן בגין כל העלויות שנגרמו למועצה בשל אי עמידת
הקבלן בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע למועצה עפ"י הוראות הסכם זה
ו/או הדין.
 13.15הקבלן יהיה ה אחראי כלפי המזמין לתקן כל פגם או לקוי או אי התאמה שיתגלו בעבודות או כל חלק מהם
וזאת באם הפגם או הליקוי הנ"ל נבעו מבניה לקויה ו/או משימוש בחומרים לקויים וזאת למשך כל
התקופה הקבועה בחוזה.

.14

ערבות ביצוע

14.1

להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה ,ימציא הקבלן למועצה במעמד חתימתו
על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית ,בשיעור של ( ₪ 5,000במילים :חמשת אלפים  )₪אשר תוקפה
יהיה למשך כל תקופת ביצוע העבודות .לחילופין תינתן לקבלן האפשרות להפקיד פקדון בסך ₪ 5,000
בקופת המועצה כחלף ערבות.
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14.2

יובהר כי המצאת הערבות לפי סעיף זה הינה תנאי מוקדם לביצוע התשלומים על ידי המועצה לקבלן.

14.3

הערבויות הנ"ל יהיו בלתי מותנית וניתנת למימוש בכל עת תוך  3ימים מיום דרישתה הראשונה של המועצה,
במשך כל תקופת תוקפן ,ללא הוכחת נזק או חסרון כיס על ידי המועצה.

14.4

המועצה תהא רשאית לממש את הערבויות ,כולן או מקצתן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,באם הקבלן יפר
הוראות הסכם זה כולן או מקצתן ,וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לה על פי הסכם זה או על פי דין.

.15

ביטוח
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי
15.1
כל דין ,הקבלן מתחייב לרכוש פוליסות ביטוח לפרויקט לכל הפחות ע"פ נוסח אישור קיום הביטוחים המצ"ב
לחוזה.
הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח שיקבעו אין בהם משום אישור של
15.2
המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומים
לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,למועצה ולצד שלישי כלשהו .
15.3

הסכומים לביטוח של העבודות נשוא החוזה (שווי הפרויקט) ולביטוח רכוש המועצה יכללו מע"מ.

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו ,לרבות מנהליו ,עובדיו ,וקבלני המשנה
15.4
שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת חוזה זה) במישרין או בעקיפין יהיו אף הם מודעים לתנאי הביטוח
הנדרש ,היקפו ומגבלותיו ,ויפעלו על פי תנאי הפוליסות.
הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל קבלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת חוזה זה) יסדירו
15.5
ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן ולצד שלישי כלשהו לרבות המועצה ו/או
המועצה .אין בעריכת ביטוחים כל שהם ע"י קבלני המשנה כדי לפטור את הקבלן מאחריות למעשי ו/או
מחדלי קבלני המשנה.
כספים שיתקבלו מחברת הביטוח בגין נזק לעבודות המתבצעות או לרכוש המועצה ו/או המועצה,
15.6
ישועבדו לטובת המועצה ,וישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק ,אלא אם תסכים המועצה אחרת בכתב.
בכל הביטוחים הנוספים שיערוך הקבלן ,אשר קשורים לנשוא החוזה ,יתווסף סעיף בדבר וויתור
15.7
על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי המועצה ,וכל הבאים מטעמן.
במועד חתימת חוזה זה או במועד תחילת העבודות בפועל ,לפי המוקדם מבניהם ,ימציא הקבלן
15.8
למועצה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל
לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו וכשהוא אינו מסויג.
( 14ארבעה עשר) ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסות ,ימציא הקבלן למועצה שוב
15.9
את האישור על ביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף
אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן.":
במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא הקבלן למועצה את
15.10
העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש .תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו
העבודות נשוא החוזה.
האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן לפי החוזה.
15.11
בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי חוזה זה .
15.12

הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה יסודית של החוזה.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי בהמצאת אישור על ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור
15.13
כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים
כאמור ובין אם לאו ,והמצאת ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות
כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על ביטוח קבלנים אך
15.14
לא תהיה חייבת לעשות כך.
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את הביטוח
15.15
על מנת להתאימו להתחייבויות על פי החוזה .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות הביטוח
ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כלשהי.
מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע העבודות נשוא החוזה עקב אי
15.16
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.
הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות
15.17
העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים
15.18
בפוליסות.
הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או המועצה ו/או
15.19
הבאים מטעמן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות
לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה ו/או המועצה
15.20
והבאים מטעמן ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות ו/או
טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המועצה ו/או המועצה והבאים מטעמן ,והוא יהא מנוע מלהעלות כל
טענה כאמור כלפי המועצה ו/או המועצה והבאים מטעמן.
לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה המועצה זכאית ,אך לא
15.21
חייבת (וככל שתוכל) ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם
במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח
במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת החוזה.
הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המועצה מחברת הביטוח ,הוא מסכים ומאשר לחברת
15.22
הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתה ,על שם המועצה במקום על שמו .כל זכויות וחובות
הפוליסה או הפוליסות יחולו על המועצה מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המועצה .מיום
ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות .אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה
בכך שהקבלן חדל מביצוע העבודות נשוא החוזה על פי הוראות החוזה או שהקבלן הפך לחדל פירעון או
שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה
לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה.
ביטוח צד ג' – רכוש – רכב :ביטוח חובה בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ,תש"ל-
15.23
 ,1970וכן ביטוח רכב מקיף הכולל כיסויים לביטוח נזקי צד ג' רכוש וכיסוי רכוש מלא  -לכל כלי הרכב
והציוד המכני וההנדסי המשמשים את הקבלן למילוי מחויבויותיו עפ"י ההסכם לביצוע העבודה כולל
הרחבה ביטוחית למנוף או מתקני הרמה מקוריים המותקנים ברכב ו\או שהותקנו בו כתוספת לצורך
עבודתו של הקבלן .הבטוח הורחב לכלול אחריות כלפי צד ג' עקב נזקי רכוש שנגרמו עקב שימוש בכלי
רכב ו/או מנוף ו/או מתקני הכלי רכב וכן מתקני גריסה או דחיסה ,מוסכם כי המונח "רכב" כולל
מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג .וכן אחריות לנזקי גוף
שנגרמו שלא עקב תאונת דרכים על פי חוקי הפלת"ד.
.16

איסור המחאה
הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר/י ,וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר/ים כל זכות או חובה הנובעת מההסכם לרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי
תמורה ממנו לגורם אחר.

.17

ויתור ושינוי

17.1

ויתר אחר הצדדים למשנהו על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או
הסכם ,לא יחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום
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תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
17.2

כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי
הצדדים להסכם זה.

17.3
.18
18.1

לא יהא תוקף לכל שינוי מהוראות הסכם זה אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
שונות:
מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או הסכם ,רשאית תהא המועצה להפסיק את עבודת הקבלן,
לבטל עימו את ההסכם לאלתר ולבצע את יתרת העבודות בעצמה או באמצעות גורם אחר לרבות המחאת
ההסכם לאותו גורם או לא לבצעם כלל וזאת במקרים הבאים:
א.

מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הקבלן הוכרז כפושט רגל ,או באם הינו תאגיד
ניתן לגביו צו פירוק.

ב.

הקבלן הינו שותפות ואחד השותפים נפטר או הוכרז כפושט רגל ו/או מונה לו כונס נכסים
או הוכרז כפסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה.
לעניין סעיף זה "שותפות" לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא רשומה.
א .נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או הורשע בעבירה שיש
עימה קלון.
ב .הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת או מתן שוחד ,או בכל מעשה
מרמה.
ג .הוכח למועצה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,
כספית ,טכנית או מכל סיבה אחרת.
ד .הקבלן העביר בפועל את ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,במלואן או בחלקן ,לכל
גורם אחר.

אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם באופן האמור מכוח כל עילה
שבדין.
18.2

מובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה מכוח כל דין או
הסכם ,לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של ההסכם.
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.19

סמכות השיפוט:

מוסכם על הצדדים כי לבית המשפט בעפולה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה
הקשורה בהסכם זה ואך ורק לו.
.20

כתובות והודעות:

20.1

כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.

20.2

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום
כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עד תוך  3ימים מתאריך מסירתו לבית הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____

המועצה

הקבלן
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מסמך ו'
אישור על קיום ביטוחי קבלן
איסוף ,פינוי ,ריסוק והובלה של גזם ,מכל שטח המועצה לאתר מורשה
(אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו,
הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח,
באיכות נקיה ובסריקת מקור ,לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),
תאריך___________________

לכבוד
המועצה המקומית כפר תבור
ו/או גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה
(להלן "המועצה").

הנדון :אישור קיום בטוחים בקשר לאיסוף פינוי ,טיפול והובלת גזם מכל שטחי המועצה
החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החבויות ע"ש
___________________________(להלן "הספק")
העבודה הנדרשת:
פינוי ,ריסוק וטיפול בגזם מכל שטח המועצה והעברתו למקומות פינוי מורשים ומיועדים( ,להלן
"שירותים") כדלקמן:
א.

בטוח אחריות כלפי צד ג' :לבטוח אחריותו החוקית של הספק על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף
ו/או נזק נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או עובדיהם ,המועצה ו/או
עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לספק עמו יחסי עובד ומעביד .המועצה בוטחה בכפוף לתנאי "אחריות
צולבת" .הבטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק ו/או בגובה ,משמוש בנשק ברישיון ,תביעות
שבוב של המוסד לבטוח לאומי ,פעולה על רכוש קיים ,העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על
שכרם למוסד לבטוח לאומי .גבול האחריות כלפי צד ג' יהיה  1,000,000מיליון  ₪לתובע ולמקרה
ולתקופת הביטוח.

ב.

בטוח חבות המעביד :לבטוח אחריותו של הספק ,כלפי עובדי ו/או מועסקיו עקב תאונה ו/או מחלה
שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו ,תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים .הכיסוי לא יוגבל מעבודות
בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנז ק לא יוכר כתאונת דרכים ,פרעות ,מהומות  ,שימוש בנשק
ברישיון .המועצה צוינה כמבוטח במידה ויטען כלפיה כי היא חבה כמעסיק כלפי מי מעובדי ו/או
מועסקי הספק .גבול האחריות לתובע עומד על סך  6מיליון  ₪גבול האחריות למקרה ולתקופת בטוח
שנתית נקבע לסך של  20מיליון .₪

ג.

בטוח ציוד ורכוש :תכולה ציוד מכל סוג ,נייח ו/או נישא ,המובא ו/או מופעל ע"י הספק ו/או מטעמו
בקשר עם השירותים .רכוש וציוד כאמור בוטח מפני כל סיכון תאונתי בערך כנונו מחדש .הכסוי לא
יוגבל מנזקי אש ,התפוצצות ,זדון ,פריצה ,וכל סיכון המקובל בבטוח אש מורחב.

ד.

תנאים כלליים :בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:
א .תנאי ביט :תנאי הפוליסות לבטוח רכוש ,אחריות כלפי צד ג' ובטוח חבות המעביד ובטוח חבות
המוצר הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט  2013או חלופה שוות ערך להם בתנאיה.
ב .ותור תחלוף  :המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה ,מנהליה ו/או שלוחיה השונים
לרבות בפוליסה של הספק לבטוח רכושו ,לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי המועצה .ותור כאמור
לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .הודעות  :המבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או הרעת
תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות  60יום לפני מועד בטול או הרעה כאמור לעיל .
ד .קדימות הבטוחים  :מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לכל
ביטוח שהמועצה ערכה ,ולפיכך כל תנאי ,סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או
מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
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המועצה או כלפי מבטחיה ,ולגבי המועצה ביטוחי הספק הם "ביטוח-ראשוני" המזכה אותו
במלוא השיפוי המגיע לו עפ"י תנאיהם ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לנו
זכות תביעה ממבטחי המועצה עפ"י דין כלשהו .למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח
כפל כלפי המועצה ו/או כלפי מבטחיה.
ה .הספק בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבורן ביטוחיו כאמור לעיל ובגין כל חיוב אחר הנובע מהן
לרבות בדמי ההשתתפות העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר הנובע מהן.
ו .זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי הפוליסות
הנ"ל בתום לב על ידי הספק ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לעיל תופנה לספק
בלבד.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל ומבלי
להרע את תנאי הפוליסות המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.

חתימת ואשור המבטח

תאריך _____________

נתוני הפוליסות:
א.
ב.
ג.

פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' ..............................בתוקף עד................
פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'...............................בתוקף עד.................
בטוח רכוש/ציוד נייד מס'..........................................בתוקף עד.................
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מסמך ז'
בטיחות וגיהות בהעסקת קבלן ו/או קבלן משנה ו/או עובדי קבלן -

לאיסוף פינוי ,טיפול והובלת גזם מכל שטחי המועצה
 .1כללי
 1.1הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות ,במיומנות ובדקדקנות.
 1.2הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו ,עובדי הרשות המקומית והציבור כיוצא פועל
של עבודתו ,ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה ,תקלה או אירוע חריג כלשהו.
 .2חקיקה
 2.1הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד
לרבות:
א .פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש  -תש"ל  ) 1970ותקנותיה.
ב .חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  1954 -ותקנותיו.
ג .חוק החשמל התשי"ד  1954 -ותקנותיו.
ד .חוק עבודת הנוער התשי"ג  1953 -ותקנותיו.
ה .כל דין אחר החל על עבודתו.
 2.2הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של הרשות המקומית או של כל
גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.
 .3הכרת העבודה
הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו ,והינו מודע
לאופי העבודה ,לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.
 .4איסור מעשה מסוכן
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה
או מחדל ,העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.
 .5השגחה על העבודה
 5.1הקבלן ימנה ,מיד עם תחילת העבודה ,אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך,
מהנדס ביצוע ,ממונה על הבטיחות והגיהות ומפקחים  -ככל שידרש.
 5.2הקבלן יוודא שכל עבודה ,לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י הרשות
המקומית ,תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו ,אשר מינה כמפורט בתת
סעיף קודם.
 .6אתר העבודה
 6.1הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע בצורה נקייה ,מסודרת ובטוחה.
 6.2הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.
 .7גידור ,שילוט ואמצעי אזהרה
הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק על חשבונו הוא :שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה לרבות
פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ,ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור
והעובדים ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח הרשות המקומית ,או שיהיה דרוש עפ"י דין או
עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
 .8עבודות בניה ובניה הנדסית
 8.1עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).
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 8.2הקבלן הינו קבלן ראשי ,כמי שהרשות המקומית הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה ,והוא לוקח על עצמו
כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).
 8.3הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית ,שמשכה הצפוי עולה על 6
שבועות ,כנדרש בסעיף  192לפקודת הבטיחות בעבודה.
 .9חפירות
 9.1הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח 1988 -
ובפרט פרק ט'  -חפירות ועבודות עפר.
 9.2הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן.
 . 10הריסות
הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)
התשמ"ח  1988 -ובפרט פרק י' – הריסות.
 . 11עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים
עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
(עבודה על גגות שבירים או תלולים) התשמ"ו – .1986
 . 12עבודה בגובה
הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק
בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל –  , 1970לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)
התשמ"ח –  , 1988לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2007 -ולכללי הזהירות המתחייבים
בנסיבות קיום העבודה.
 . 13עבודה במקום מוקף
עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב ,תאי ביקורת ,מיכלים וכד') תתבצע בהתאם
לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל  1970 -ועפ"י הוראות הבטיחות  -עבודה במקום מוקף
מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של הרשות המקומית .
 . 14עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות
 14.1עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.
 14.2הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי .במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.
 14.3ניתוק זרם החשמל ,חיבור/החזרת זרם החשמל ,התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי
חשמל ,תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.
 14.4הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה ,שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד ,יבשה" ,נקייה"
ממוליכים גלויים ומוארקת.
 14.5הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד
כפול.
 14.6כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת) ,בין שהלוח קבוע
ובין שהוא נייד.
 14.7הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל
גלויים במקום העבודה.
 . 15עבודה בדרכים
הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים ,אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת הרשות
המקומית כפר תבור ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.
 . 16עבודה באש גלויה
בעת ביצוע עבודות כגון :חימום ,חיתוך ,ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש
גלויה ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש  /פיצוץ ,לרבות קיום אמצעי כיבוי
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זמינים ,הרחקה ונטרול של חומרים דליקים ,חציצה וכד'.
 . 17מקצועיות ,כשירות והדרכת עובדי הקבלן
 17.1הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ,מספר מספיק של עובדים בעלי
רמה מקצועית נאותה ,שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י
צורך.
 17.2הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על חשבונו בכל הקשור
לעבודה בטיחותית עפ"י דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט  . 1999 -הקבלן יוודא כי עובדיו
הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה .הקבלן יחזור
ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.
 17.3הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר
שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.
 . 18ציוד מגן אישי
הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ,ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו ,כנדרש בתקנות
הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז  , 1997 -ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם ,לרבות :נעלי
בטיחות ,ביגוד ,קסדות מגן ,כובעים ,כפפות ,משקפי מגן ,אוזניות ,מעילי גשם ,ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד
זוהר.
 . 19ציוד ,מכונות ,כלים ,חומרים ופסולת
 19.1הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.
 19.2הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח ,ולקיים את התקני הבטיחות והמגונים ,כך שלא
תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.
 19.3הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה ,הציוד ,הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו
באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.
 19.4הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני-הנדסי ,כלי התעבורה ,כלי ההרמה ,אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי
תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.
 19.5הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני-הנדסי ,מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר
יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.
 . 20תאונות עבודה ומקרים מסוכנים
 20.1הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה ,שבגינה נעדר עובד
מטעמו מעל  3ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.
 20.2הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח הרשות המקומית שהזמינו ,על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך
כדי ביצוע העבודה.
 20.3הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח הרשות
המקומית  /הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.
 . 21משמעת והטלת סנקציות
 21.1הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח הרשות המקומית/הממונה על
הבטיחות ,לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש
ו/או רכוש.
 21.2הקבלן ימסור ,לפי דרישת בא כח הרשות המקומית  /הממונה על הבטיחות ,את רשימת כל העובדים מטעמו
כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון ,תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם ,לרבות ציוד ,מכונות
וכלי רכב.
 21.3הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת הרשות המקומית.
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 21.4נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק
כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם הרשות המקומית תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי
הסכם ההתקשרות עימו.
 21.5לא מילא הקבלן ,ו/או עובדיו ,ו/או מועסקיו ,או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה רשאית
הרשות המקומית להטיל קנס בשווי של עד  2500ש"ח לכל יום ו/או מקרה ,וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים
לקבלן עפ"י ההסכם.
הצהרת הקבלן
אני ,החתום מטה ,מצהיר ומאשר בזאת את תוכן נספח הבטיחות וקיבלתי את העתק הנספח הנ"ל בכתב .כמו-כן,
קראתי את נספח הבטיחות והבנתי את הוראות החוק והוראות הבטיחות הנדרשים ממני לביצוע .אני מודע לכך
שאי קיום הוראות הבטיחות  -הינה עבירה על תקנות הבטיחות בעבודה ,חוקי מדינת ישראל ונוהלי הבטיחות של
המועצה המקומית כפר תבור.
______________
שם הקבלן

_______________
חתימת הקבלן

________________
תאריך
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תדריך בטיחות וגיהות בהעסקת קבלן ו/או קבלן משנה ו/או עובדי קבלן -
שירותי ריסוק וטיפול בגזם

מסמך ח'

 .1פרטים
 1.1מזמין העבודה ____________________________ :טל'_________________:
 1.2מהות העבודה ______________________________ :הסכם מס'___________ :
 1.3מקום העבודה__________________________________________________ :
 1.4שם הקבלן ___________________ :כתובתו___________________________ :
טל' ___________________ :מס' עובדים שיעסקו בפרויקט_________________ :
 1.5שם מנהל העבודה מטעם הקבלן _____________________ :טל'_____________:
 1.6משך העבודה המתוכנן ________ :תאריך תחילת העבודה__________ :
תאריך סיום העבודה__________ :
ביום ,__________ :בתאריך __________ :התקיים תדריך בטיחות ובו השתתפו מצד
הקבלן________________________________________________________:
מצד הרשות המקומית____________________________________________:
 .2כללי
2.1
2.2
2.3
2.4

תדריך זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם עם הקבלן ואי קיומו יהווה הפרה של ההסכם ,בנוסף לכל
משמעות אחרת שיש להפרתו.
האמור בתדריך זה לא בא לגרוע ו/או להפחית בכל דרך שהיא מכל חובותיו של הקבלן על פי כל דין .כן אין
הוא בא להטיל ו/או להוסיף חובות כלשהן על הרשות המקומית.
המפקח  /הממונה על הבטיחות רשאי להורות על הפסקת עבודה המתבצעת בניגוד להוראות הבטיחות
להלן .הרשות המקומית לא תשא בעלויות הנובעות מהפסקת עבודה עקב ליקויי בטיחות.
על הקבלן לבצע את עבודתו בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל – 1970
התקנות והצווים שהותקנו מכוחה ,ובהתאם לכל הוראות בטיחות על פי כל חוק או דין וכל הוראות על פי
ההסכם .כן עליו לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות שידרשו ע"י הממונה ו/או המפקח מטעם המחלקה
הממונה על עבודות הקבלן .מבלי לפגוע בכלליות האמור על הקבלן
לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים להלן על מנת למנוע תאונות ולשמור על בריאות העובדים.

 .3קיום דיני בטיחות
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

הקבלן מתחייב להדריך את עובדיו ,לגבי הסיכונים במקום העבודה המיועד לרבות :קבלני משנה ,ספקים,
נציגים ועובדיהם (להלן בתדריך זה" :עובדים מטעמו") ולפעול בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט –  .1999כמו כן הקבלן מתחייב לא להכניס עובדים חדשים
למקום ביצוע העבודות וכן לא להעביר עובד ממקום עבודה אחד למשנהו או מסוג עבודה אחד למשנהו
בטרם קיבל אותו עובד תדריך מאת הקבלן.
הקבלן מתחייב לספק לעובדים מטעמו ציוד מגן אישי המתאים לסוג העבודה המתבצעת בהתאם לתקנות
הבטיחות בעבודה.
הקבלן מתחייב לספק ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים ולוודא כי השימוש ,ההפעלה ותחזוקת הציוד יהיו
בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה ולתקנות שהותקנו מכוחה.
הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי (פנקס מפעל) ולמלאו בהתאם לקבוע בפקודת הבטיחות בעבודה.
הקבלן מתחייב לפני תחילת העבודה ובמהלך ביצוע שימצאו ברשותו תסקירי בדיקה בני תוקף מבודק
מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה ,למכונות הרמה ,אביזרי הרמה ,קולטי אויר וכל מתקן מחויב
בבדיקה תקופתית על פי החוק ,ולהציגם בפני המזמין .הקבלן מתחייב לציין את פרטי הבדיקות
התקופתיות "בפנקס המפעל" שיחזיק ברשותו באם נדרש.
הקבלן מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישיון או בהיתר
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או בתעודת הסמכה יעסוק מטעמו רק איש מקצועי מנוסה ומיומן בעל רישיון (מפעילי מכונות ניידות,
טרקטורים וכיו"ב) ,היתר או תעודת הסמכה תקפים (עובדי גובה ,מפעילי מכונות הרמה ,כגון :עגורנים,
מכונות הרמה לפריקה עצמית וכיו"ב ,אתתים וכיו"ב).
 3.7הקבלן מתחייב להתקין ,להשתמש ולפרק פיגומים ,וכן לערוך בדיקות לפיגומים ,בהתאם לתקנות
הבטיחות בעבודה ות"י .1139
 3.8הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו ציוד לעזרה ראשונה ,ועל עובדיו או אחד מהם לפחות לדעת להגיש עזרה
ראשונה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות העבודה),
התשמ"ח –  .1988מומלץ שהקבלן יעמיד לרשותו רכב לפינוי נפגעים או חולים ממקום ביצוע העבודה.
 .4מנהל עבודה
 4.1באם סוג העבודה מחייב עפ"י חוק מינוי מנהל עבודה ,הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מטעמו ולוודא
הודעה על המינוי למפקח העבודה האזורי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח –
.1988
 4.2הקבלן מתחייב לוודא כי טרם תחילת העבודה מנהל העבודה מטעמו יבקר במקום העבודה וידאג לסילוק
מפגעי בטיחות.
 4.3הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה מטעמו יהיה נוכח במקום העבודה במהלך ביצוע העבודה ע"י העובדים
מטעמו ,וישגיח על ביצוע העבודה השגחה מלאה ומתמדת.
 .5ממונה על הבטיחות  /יועץ בטיחות מטעם הקבלן
בהתאם לדרישות המכרז  -על הקבלן ,למנות על חשבונו ממונה בטיחות  /יועץ בטיחות מטעמו שיפעל בהתאם
לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו – .1996
 .6תאונות עבודה
6.1

הקבלן מתחייב לדווח בכתב למזמין העבודה ולממונה על הבטיחות על כל תאונת עבודה או אירוע מסוכן
בתחום עבודתו ברשות המקומית .במקרה חירום כגון :שריפה או מקרה מסוכן ,מחובתו להודיע מייד
לגורמים המטפלים כגון :מד"א ,שירותי כבאות ,משטרת ישראל .על הקבלן לרשום ביומן העבודה כל
תאונה שארעה.
הקבלן מתחייב להודיע למשרד הכלכלה – אגף הפיקוח על העבודה על כל תאונה שעשתה את העובד נטול
יכולת עבודה מעל  3ימים או שגרמה למותו של עובד כנדרש בפקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)
– .1945
תאום ביצוע העבודה
הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודה חדשה אך ורק לאחר תאום עם מזמין העבודה.
הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודה עם המזמין ועם שאר הגורמים המבצעים עבודות בקרבת
עבודתו.
הקבלן לא יבצע עבודה בשעות נוספות או בשעות חריגות מבלי לתאם עם המזמין העבודה.
ניקיון ודרכי גישה

8.1

הקבלן מתחייב לשמור על סדר וניקיון במהלך ביצוע העבודה ,לסלק מפגעי בטיחות וציוד לקוי וכל לסלק
פסולת העלולה לשמש מכשול ולפגוע בעובדים או לגרום לשריפות ,ולפנות שאריות ועודפי חומר .אין
לחסום דרכי גישה ומעבר.
הקבלן מתחייב כי כלי רכב שיוכנסו באישור המזמין לאתר העבודה לא יוצבו ליד עגורנים או כלים
אחרים .כמו כן אין לחסום בכלי רכב דרכי גישה או את הגישה למעליות ,למתקנים וכיו"ב.
הוראות כלליות
הקבלן מתחייב בעבודות עתירות סיכון ,כגון :עבודה בחומ"ס וכיו"ב ,או בהתאם להחלטת המזמין או
הממונה על הבטיחות שכל עובד מטעמו יהא כשיר לעבודה מבחינה רפואית לאחר שעבר את כל הבדיקות
הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.
הקבלן מתחייב באם יידרש על ידי המזמין להגיש חברה תוכנית בטיחות או לחילופין תכנית ארגון
בטיחותי של אתר הבנייה ותכנית עבודה .הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לתכנית הבטיחות
ותכנית העבודה ובהתאם לשאר הוראות הבטיחות ,כאמור בסעיף  2לעיל.
הקבלן בהיותו אחראי ומודע לשיטות ,כלים ואופן ביצוע העבודה הייחודיים שלו ,חייב לבדוק
אם יש סיכונים בטיחותיים כלשהם הייחודיים למהלך עבודתו ,להוגיע על כך לרשות

6.2

.7
7.1
7.2
7.3
.8

8.2
.9
9.1

9.2

9.3
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המקומית ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים.
 .10הוראות לביצוע העבודה
 10.1אין להשאיר פתחים ,בורות ,חפירות ותעלות ללא סימון ושילוט.
 10.2השימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים יעשה דרך מגן לזרם דלף (ממסר פחת) נגד
התחשמלות ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה .תיקון כלי עבודה חשמליים וציוד חשמלי יעשה ע"י
חשמלאי מוסמך .הקבלן מתחייב שהמכשירים החשמליים המיטלטלים יהיו תקינים
ותקניים בהתאם לדרישות חוק החשמל התשי"ד  1954ותקנותיו.
 10.3הקבלן מתחייב לגדר לבטח על חשבונו כל ציוד ,מתקן או מנוע הנמצא במקום ביצוע העבודות בהתאם
להוראות כל דין ,בהתאם לנוהלי והוראות הרשות ובהתאם להוראות ממונה על הבטיחות.
 10.4בעבודות אינסטלציה הקבלן מתחייב לשמור על רציפות הארקה ע"י גישור.
 10.5עבודה בקרבת מוליכים חיים או מתקני חשמל תבוצע בהתאם לדרישות חוק החשמל התשי"ד
 1954ותקנותיו ובהתאם להנחיות נציג מטעם חברת החשמל.
 10.6עבודות בגובה יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה תוך נקיטת אמצעים ,כגון :וידוא תקינות פיגומים,
סולמות ומעקות ,על מנת למנוע נפילת אנשים וחפצים מהגובה.
 10.7עבודות על גגות שבירים תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות על גגות שבירים או תלולים),
תשמ"ו – .1986
 10.8עבודה בחומרים מסוכנים תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ובהתאם להוראות הרשות המקומית
וממונה על הבטיחות .לפני תחילת עבודה בחומרים מסוכנים ,הקבלן יציג היתר עבודה ,הסמכות להובלה וכיו"ב.
חל איסור על שימוש באסבסט .על הקבלן לוודא לאחסן כל חומר מסוכן לפי כל דין.
 10.9בעבודה במתקנים ו/או בציוד המופעלים הידראולית או פנאומטית  ,כגון :משאבות ,מדחסים וכיו"ב ,הקבלן
מתחייב לוודא שהעבודה תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ובהתאם להוראות היצרן.
העבודה
 10.10בעבודה ב"מקומות מוקפים" ,כהגדרתם בפקודת הבטיחות בעבודה ,הקבלן מתחייב כי
תתבצע בהתאם להוראות הפקודה ולאחר שנתקבל היתר עבודה בכתב מהמזמין.
 10.11אין להשתמש באש גלויה במקומות בהם ישנה סכנת דליקה .בעבודות השחזה ,ריתוך כיו"ב ,אשר בתהליך
העבודה נוצרים גצים ,על הקבלן להשתמש ביריעות חסינות אש להגנה מפני סכנת דליקה ולהצטייד בציוד
לכיבוי אש.
 10.12בעבודות בידוד או במהלך ביצוע עבודה בחומר המתפזר בקלות על הקבלן לפרוס יריעות ניילון או יריעות
אחרות ע"מ למנוע פיזור חלקיקי חומר.
 10.13עבודות חפירה ,קידוח קרקע באמצעות מכונות קידוח רוטרי וכל סוג אחר ,יישור קרקע וכיו"ב ,לא יבוצעו
בחצרות המתקנים ללא קבלת אשור חפירה ממהנדס החשמל או ממונה מטעמו ובהתאם להנחיות המזמין
לשם מניעת פגיעה בכבלי חשמל או במערכות תת קרקעיות .במידה וחפירה כלשהי תבוצע חוץ לחצרים של
הרשות המקומית הקשורה לעבודות ברשות ,הקבלן מתחייב שמשגיח מיוחד מטעם חברת החשמל יהא
נוכח במהלך ביצוע החפירה .הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בנייה) ,תשמ"ח – .1988
 10.14בעבודות שינוע ,העמסה ,פריקה והנחת ציוד באמצעות ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ,הקבלן מתחייב:
א .לבצע בדיקה תקופתית לצמ"ה שבבעלותו.
ב .מפעיל הציוד מטעמו יהיה מצוייד בזמן העבודה ברישיון ציוד הנדסי בתוקף ,אישור בר תוקף ממוסך
על תקינות הציוד – בדיקת כשירות שנתית (טסט) ,תעודת ביטוח חובה בתוקף ,תסקיר בדיקה כפי שצויין בסעיף א'
לעיל.
ג .המטען המורם יהיה קשור באמצעות אביזר הרמה תקני ,שתוקפו נבדק ,לאוזן הרמה תקנית של
המכונה.
דגשי בטיחות לתדרוך הקבלן
א .דרכי הכניסה למקום העבודה ,גבולות מקום העבודה והיכן הם המקומות שבהם יהיה מותר לו לעבוד או
לעבור ,או שאסורה אליהם הכניסה עליו ועל עובדיו
ב .גידור מקום העבודה וכיסוי אמין ובטוח של פתחים ,בורות.
ג .מעברים בטוחים להולכי רגל.
ד .הצבת שלטי אזהרה והכוונה – סוגי השלטים ומיקומם.
ה .גישה לרכבי חירום ואופן הדיווח על תאונות ומקרי חירום.
ו .כללי עבודה באש גלויה ,התקנת מחיצות והרחקת חומרים דליקים בעת ביצוע עבודות ריתוך וכד'.
ז .מניעת דליקות ואמצעים לכיבוי אש ומיקומם.
ח .ניקיון וסדר בעת ביצוע העבודה.
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ט .שימוש בציוד מגן אישי.
י .מיגון מכונות.
יא .כללי עבודה בגובה :מניעת נפילות ,מניעת גישת אדם לאזור העבודה ומתחתיו ,שימוש בסולמות וכד'.
יב .כללי עבודה במקומות מוקפים (כניסה לכוכי ביוב ,תאי ביקורת ,מיכלים וכד').
יג .סיכונים הנובעים מעצם מגע אפשרי עם בעלי חיים ומזיקים.
יד .שימוש בציוד חשמלי תקין ותקני (רציפות הארקה ,ממסר פחת ,בידוד כפול).
טו .עבודה בקרבת קווי מתח חשמליים.
טז .איסור עבודה תחת מתח – חי.
יז .היתר לעבודה בדרכים.
יח .ציות לחוקי התעבורה.
יט .ציוד וכלים תקינים.
סיכונים ספציפיים שעלולים לגרום לתאונה.
על הקבלן יהיה להציג :תעודות ,אישורים ,הסמכות ,תיעוד הדרכות בטיחות ומסירת מידע בכתב -בדבר
הסיכונים הכרוכים במקום עבודתו  -שהועברו לו על ידי מוסד הדרכה  /גורם מוסמך (מורשה) /יועץ בטיחות
חיצוני /אחר שביצע את הנ"ל____________________ :
הערות:
________________________________________________________________________________
אישור קבלת תדריך הבטיחות
הריני מאשר ,כי ביום ,___________ :בתאריך ____________ :המזמין הבהיר לי וקיים תדריך לגבי מקום
ביצוע העבודה לרבות על הסיכונים הכרוכים במקום העבודה ,הבנתי את הסבריו ואני מתחייב לעבוד באופן
שיביא בחשבון את הסיכונים וכל הוראות הבטיחות האמורות בתדריך זה.
אני ,החתום מטה ,מצהיר ומאשר בזאת את תוכן נספח תדריך הבטיחות וקיבלתי את העתק הנספח הנ"ל בכתב.
כמו-כן ,קראתי את נספח תדריך הבטיחות והבנתי את הוראות החוק והוראות הבטיחות הנדרשים ממני לביצוע.
אני מודע לכך שאי קיום הוראות הבטיחות  -הינה עבירה על תקנות הבטיחות בעבודה ,חוקי מדינת ישראל
ונוהלי הבטיחות של המועצה המקומית כפר תבור.
___________
שם הקבלן
______________
שם מקבל תדריך הבטיחות

______________
חתימת הקבלן
________________
חתימת מקבל תדריך הבטיחות

_______________
שם נציג המזמין /
המפקח על העבודה חתימת הקבלן
העתקים:
מר' ______________
מר' ______________
מר' ______________
מר' ______________

_____________
תאריך

________________
חתימת נציג המזמין /
המפקח על העבודה חתימת הקבלן

_____________
תאריך
_____________
תאריך

משתתפים:
מר' ______________
מר' ______________
מר' ______________
מר' ______________

