
 

 

 

 

 

הספקת שירותי  – 10ב "תשפמכרז פומבי 
עבור המכללה של עצים גיזום והדברה 

 האקדמית בית ברל
 

  

 

 

 

ברל. המידע המופיע -אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית©  
קצתו, ואינו מורשה לצפות במידע המופיע בו, חשוף ברל כל הקורא מסמך זה, כולו או מ-במסמך זה הנו רכושו הבלעדי של המכללה האקדמית בית

 ברל,-לתביעה משפטית. המוצא מסמך זה מתבקש להעבירו לידי המכללה האקדמית בית
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 ראשי פרקים

הספקת  -  10תשפ"ב מכרז הזמנה להציע הצעות במסגרת  מנהלה
עבור המכללה האקדמית של עצים  שירותי גיזום והדברה

 בית ברל 

3 

הספקת שירותי גיזום  -  10ב "תשפמכרז פומבי הסכם מכוח  הסכם
 עבור המכללה האקדמית בית ברלשל עצים והדברה 

11 

 23 של עצים והדברה שירותי גיזוםהצעת מחיר למתן  נספח א'   

 25 של עצים והדברה שירותי גיזוםל מפרט טכני נספח ב'

 26 תצהיר המציע נספח ג' 

 28 ערבות ביצוע – נוסח הערבות הבנקאית נספח ד'

 29 אישור על קיום ביטוחים ה'  נספח

 31 והדברה גיזוםנוהל בטיחות לקבלן  נספח ו'
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 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(

 "(המכללה)להלן: "       

 לכבוד

 א.ג.נ.,

 

של  הספקת שירותי גיזום והדברה -  10תשפ"ב  מכרז הזמנה להציע הצעות במסגרת הנדון:
 המכללה האקדמית בית ברלעבור עצים 

תשפ"ב במסגרת מכרז למכללה, של עצים גיזום והדברה  הינך מוזמן בזאת להגיש הצעה לאספקת שירותי .1

 ."(השירותיםלהלן: "עבור המכללה האקדמית בית ברל  הספקת שירותי גיזום והדברה -  10

 נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים -כללי 

"(, וכן בהשלמת כל החוזהנה זו )להלן: "ההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על החוזה, המצורף להזמ .2

הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. החוזה אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט להלן, לאחר שמולאו בו 

 "(.ההצעהיהווה את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע )להלן: " וכן כל המסמכים הנלווים לוכל הפרטים 

א ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת הצעת למען הסר ספק, חוזה אשר לא ייחתם או אשר ל .3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה  המציע, אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.

המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, להרשות למציע כלשהו להשלים 

 פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. 

בכלל זה מחיקות, הסתייגויות, ו/או כל שינוי כלשהו, במסמכי ההצעה או ו ,בוצעו שינויים כלשהם .4

יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה על הסף, לפי  –ההסכם ו/או נספחיו )לרבות אישור קיום ביטוחים( 

 שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

חריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו על ידם, שאו באיהמכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא י .5

 במסגרת ההזמנה ונספחיה.

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת  .6

ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל 

ועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, העובדות והנסיבות יד

ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט 

 כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. 

 חלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע. להצעה יצורף כ .7

  מילוי פרטי ההצעהאופן 

 על המציע להשלים בכתב, בחוזה, את כל פרטיו במבוא לחוזה. .8

 והדברה. ירותי גיזוםשהצעת מחיר למתן  – 'בנספח אעל המציע להשלים את פרטי העלות כמפורט  .9

יעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח החוזה המחייב את המציע, וכל , בצירוף ההשלמות שנספחיוהחוזה ו .10

שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף החוזה או ההצעה ובין במסמך נפרד, למעט השלמת 

הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק מנוסח החוזה המחייב ועלולים להביא לפסילת ההצעה, לפי 

 די של המכללה.שיקול דעתה הבלע

 על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח החוזה ושל נספחי החוזה, .11

וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה  לרבות התוכניות והמפרטים

 +חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור. החתימה חתימה מלאה )חתימה
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+חותמת(, בסוף החוזה, במקום המיועד לכך, וכן בהצהרה  לחתום את חתימתו המלאה )חתימהעל המציע  .12

 שבשולי הזמנה זו. 

חתימתו של המציע בנוסח החוזה וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי עורך דין,  .13

 כמחייבת את המציע.

 קשר נשיא

 "(. איש הקשר)להלן: " אשר יהווה מנהל הפרויקט המכללההמציע הזוכה ימנה איש קשר יחיד מטעמו מול  .14

 תפקיד  _________________  שם ___________________    

 _______________   טלפון ניידמספר הטלפון____________                      מספר           

 דואל: ________________________            

 רזלהשתתפות במכ סף תנאי

. לאימות סעיפים המפורטים להלן הסף תנאיכל בעל המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד  .15

"תצהיר  – ג'נוסח נספח ב בעת תפקיד מטעמולצרף הצהרה חתומה על ידי על המציע להלן,  15.5 -15.1

 המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש.

הספקת שירותי שנים והמתמחה ב 5המציע הינו חברה קבלנית הפועלת בשוק לפחות  - המציע וותק 15.1

  תנאי סף.  .לגופים פרטיים וציבוריים ,גיזום והדברה

מוסדות הדומים למכללה  2על המציע להוכיח ניסיון עבודה בלפחות  - ניסיון המציע 15.2

יות מקומיות, מועצות ושבים ורש, קיבוצים/מו)אוניברסיטאות, מכללות, בתי חולים, קמפוסים

, וזאת במהלך שלוש השנים בשנה כל אחד ₪ 70,000(, בהיקף התקשרות של לפחות אזוריות וכיו"ב

של גופים . לצורך הוכחת הסעיף יש לצרף רשימת (2018-2021שקדמו למועד עריכת המכרז )

יקף ההתקשרות עם רות, היפירוט מועד מתן הש ומוסדות להם העניק המציע את השירותים, תוך

 סף תנאיהמוסד, שם איש קשר וטלפון ליצירת קשר. 

תעודת מעסיק בעצמו לפחות עובד אחד במשרה מלאה המחזיק בהמציע  - תעודת "גוזם מומחה" 15.3

 סף תנאי יש לצרף אסמכתא בהתאם. מטעם משרד החקלאות.בתוקף, "גוזם מומחה" 

מדביר במבנים ובשטח רישיון המחזיק ב או בעל הסכם עם מדבירמעסיק המציע  - רישיון מדביר 15.4

לצרף  יש .2016-חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ובהתאם לבתוקף,  פתוח

 סף תנאי  אסמכתא בהתאם

בתוקף אישור כל העובדים אשר יעניקו את השירותים למכללה מחזיקים ב - אישור עבודה בגובה 15.5

כל דרישות לבהתאם   ,עבור המכללה גיזוםה עבודותצורך ביצוע להנדרש  ,עבודה בגובהלביצוע 

 יש לצרף אסמכתא בהתאם. .2007 -ס"ז תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשלרבות דין, 

. התכנסות במבנה רכש ותפעול 00:09בשעה  08.202211. -ה ,'הביום סיור מציעים ייערך  -יור מציעים ס .16

סיור בההשתתפות רישום ו. יוכל להגיש הצעה לאמציע אשר לא ישתתף בסיור . במכללה 421דקל 

  .תנאי סף להגשת הצעהמהווה  המציעים

על המציע לצרף להצעתו את האישורים הבאים, כאשר הם  - אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .17

 בתוקף:

 תנאי סף.  .אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ 17.1

ופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות ג 17.2
 תנאי סף. .1976-ותשלום חובות מס(, התשל"ו

כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות ולהנחיות  ,מובהר בזאת .18

לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל המסמכים המוגדרים 

 ,למכללה שמורה הזכות י סף, בשלב פתיחת המעטפות, והיא לא תועבר לשלב ניתוח ההצעות.כתנא
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לאפשר למציעים לבצע השלמות ו/או הבהרות למסמכים הנדרשים להוכיח  ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.

 שעל המציע לצרף להצעתו אסמכתאות ואישורים נוספים

 שנות ותק, כמותאור מבנה החברה, תחומי התמחותה, יעל המציע לצרף להצעתו ת – החברה פרופיל .19

אשר לדעת המציע יכול להעיד על ניסיון נוסף תיאור לקוחותיה וכל מידע  ותחומי התמחות עובדיה,

 ומקצועיות החברה.

גון מכללות, לקמפוסים כעדיפות בהמלצות מגופים ) שלושעל המציע לצרף להצעתו  - צירוף המלצות .20

בדומה לשירותים  אספקת שירותיםל( אשר עמם התקשר אוניברסיטאות, מוסדות חינוך או בתי חולים

 . (2016-2018הנדרשים על ידי המכללה, וזאת במהלך שלוש השנים שקדמו למועד עריכת המכרז )

 .והגשתו במסגרת ההצעה חתימה על נוסח נספח ו'  - שירותי גיזוםנוהל בטיחות לקבלן  .21

 צירוף ערבות בנקאית 

 .במכרז הגשה ערבות נדרשת לא .22

, אוטונומית בלתי מותנית וצמודה למדד ביצועערבות  להמציא יהיהבמכרז / ים  הזוכה יםעל המציע/  .23

 10 -עד ולא יאוחר מ ₪(,  אלפיםעשרת )  ₪ 10,000 להמחירים לצרכן, עשויה לטובת המכללה, בסכום ש

עשר חודשים מיום  לשנים. תוקף הערבות יהיה להלבמכרז מהמכ ייההזכ הודעת קבלתימי עבודה מיום 

 "(. הערבות)להלן: " הזכייה הודעת

היה והמציע לא המציא ערבות כנדרש, זכאית המכללה להכריז על ביטול הזכייה וקביעת המציע הבא בתור  .24

 כמציע הזוכה במכרז.

ת לחלט את הערבות כפיצוי מוסכם לחוזה. המכללה תהא רשאי 'דנספח הערבות תהיה בנוסח המצורף כ .25

 לאאו /ו למכללה המכרז נשוא השירותים את להעניק יסרבוכתוצאה מסתברת של ההפרה, אם המציע 

 .חלקן או כולן, המכללה עם החוזית ההתקשרות מכוח התחייבויותיו אחר ימלא

פי כל דין -ך עלהאמור לעיל לא יפגע בזכות המכללה לחלט את הערבות בכל מקרה שתעמוד לה הזכות לכ .26

 פי כל דין או חוזה.-או חוזה, וכן לא יפגע בזכות המכללה לכל תרופה וסעד אחרים על

הזוכה במכרז יידרש להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית כנדרש בחוזה למשך כל תקופת החוזה  .27

  בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות.

  אישור קיום ביטוחיםצירוף 

ל ידי חברת ביטוח מורשית, יומצא על ידי המציע הזוכה, בהתאם לתנאים אישור קיום ביטוחים חתום ע .28

להחתים את חברת הביטוח של  איןלהסכם. יובהר כי בשלב הגשת ההצעה  17ולמועדים המפורטים בסעיף 

 .)נספח ה' להסכם( המציע על אישור קיום הביטוחים

 10ז, יידרש להמציא למכללה, בתוך עפ"י כל מסמכי המכר המכללהמציע שהצעתו תתקבל, ותאושר על ידי  .29

, חתום כנדרש בידי להסכם נספח ה', אישור קיום ביטוחים בנוסח ממועד קבלת הודעת הזכייה ימים

 .מבטחו

 צירוף מסמכים והגשת ההצעה

המציע יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן בשתי מעטפות כמפורט מטה, לתיבת המכרזים המיועדת  .30

 .12:00, בשעה 01.09.2022 -, היחמישלא יאוחר מיום , 438’ , אזור דקל, בית מסרכש ותפעוללכך בבניין 

אין לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפות גדולות מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי המרכזנית 

 היושבת בסמוך לה. 

 על המציע לרכז את הצעתו בשתי מעטפות כדלקמן ) ריכוז המסמכים ותנאי הסף(: .31
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 הספקת שירותי גיזום והדברה -  10תשפ"ב מכרז  – 1מעטפה מספר פה אשר תסומן "במעט 31.1
 " יוגשו כל המסמכים המפורטים מטה: עבור המכללה האקדמית בית ברל

באחריות המציע לוודא באופן מוחלט כי במעטפה זו לא יימצאו פרטים או נתונים על הצעת 

 המחיר של המציע.

ממולאים וחתומים  , כשהםציע הצעות + נספחיםהעתקים של החוזה וההזמנה לה 2
  כמפורט לעיל )כולל אימות חתימה(.  

  שירותי גיזוםהצעת מחיר למתן  -נספח א'  מלבד 

 תנאי סף

  .עילל 14כאמור בסעיף מטעם המציע, פרטי איש קשר 

"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן  –' גנספח  
 .שורים כנדרשמסמכים ואי

 תנאי סף

השייכת לעובד של המציע מטעם משרד החקלאות, בתוקף, תעודת "גוזם מומחה"  
 .לעיל 15.3, כאמור בסעיף אשר יספק את שירותי הגיזום למכללה או יפקח על ביצועם

 סף תנאי

חוק הסדרת העיסוק בהדברה בתוקף, בהתאם ל מדביר במבנים ובשטח פתוחרישיון  
, השייכת לעובד של המציע אשר יספק את שירותי ההדברה 2016-ע"ותברואית, התש

 .לעיל 15.4, כאמור בסעיף למכללה או יפקח על ביצועם

 תנאי סף

, הנדרשות למכללהגיזום העבודות הנדרש לביצוע  ,עבודה בגובהבתוקף לביצוע אישור 
רישות דלבהתאם  של המציע אשר יספק את השירותים למכללה,כל עובד ועובד עבור 

, כאמור בסעיף 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חלרבות כל דין, 
 . לעיל 15.5

 תנאי סף

  לעיל. 19כנדרש בסעיף  ,צירוף פרופיל החברה

  לעיל. 20כנדרש בסעיף  ,צירוף המלצות

  לעיל. 21נוהל בטיחות לקבלן גיזום כנדרש בסעיף  -חתימה על נוסח נספח ו'

 :לעיל 18, כמפורט בסעיף ים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור

   .אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ •

אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  •
  .1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 תנאי סף

  .ם הוא תאגיד, אמטעם המציעאישור עו"ד המפרט את מורשי החתימה 

, כאמור בסעיף אישור השתתפות בסיור מציעים אשר יינתן למשתתפים במועד הסיור
 .לעיל 16

 תנאי סף

 הספקת שירותי גיזום והדברה -  10תשפ"ב מכרז  – 2במעטפה אשר תסומן "מעטפה מספר  31.2
  רטים מטה:ויוגשו המסמכים המפ ,"עבור המכללה האקדמית בית ברל

  והדברה שירותי גיזוםת מחיר לאספקת הצע   - 1 נספח א'

 

 הצעות שתוגשנה במסגרת המכרזהקריטריונים לבחינת 

 :בחינת איכות מקצועית .32

 ציון האיכות של ההצעות שתוגשנה במסגרת המכרז ייקבע בהתאם לקריטריונים הבאים:
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 אחוז קריטריון

 
 שנות וותק של המציע במתן השירותים

 
יקבל ניקוד )כולל( שנות ניסיון  10עד  8מעל  ;)מלוא הנקודות( 15%שנות ניסיון יקבל   10מעל 
חמש שנות ניסיון )תנאי סף( יקבל  ;7%יקבל ניקוד של )כולל( שנות ניסיון  8עד  5 -מ; 12%של 

 .5%ניקוד של 
 .לעיל 19כמבוקש בסעיף  ,המציעיםמטעם פרופיל החברה על האמור בנתונים יתבססו ה
 

15% 

 
 השירותים במתן ניסיון המציע

 
  .ניסיון המציע בפרויקטים ובעבודות בעלי אופי דומה לנדרש במכרז זה ייבחן

ל סמך פרטים ומידע וע, תצהיר המציע- נספח ג'לרבות  ,יםהנתונים יתבססו על הפירוט בנספח
 תהליך הערכת האיכות מול מסגרתהזכות לבחון ב אתאשר המכללה שומרת לעצמה 

 חוות קבלת, על בסיס בות לקוחות שלא צוינו במסמכי המציע(ממליצים, לקוחות המציע )לר
אנשי , לרבות יועצים, דעתה לשיקול בהתאם, המכללה תפנה אליהם נוספים מגורמים דעת

 עם יועציהו/או  המכללהבהתאם לניסיון והיכרות קודמים של  וכןוסדות וגופים קשר במ
ל דרך אחרת שתמצא לנכון, לרבות . המכללה שומרת לעצמה לבצע בירור טלפוני או בכהמציע

 בעבודות שלא הוצגו על ידי המציע.  
 

 
 
 
 

35% 
 

 
 מוניטין והמלצות

 
וכן  ללקוחותיו המציע שמעניק השירותים שביעות רצון ואיכות ייבדקומסגרת קריטריון זה ב

 עמידה, המבצע הצוות מקצועיותנשוא המכרז,  העבודות ביצוע איכות זה ובכלל, ומקצועיות
 מערכת, בעבודות נדרשים ושינויים התאמות לבצע מענה מהיר ויעיל, יכולת, זמנים וחותבל

 '.וכד ויועציו הלקוח נציגי המציע עם של היחסים
פרטים ומידע אשר המכללה ההמלצות שיצרף המציע להצעתו וכן על סמך על סעיף זה יתבסס 
של ממליצים, לקוחות  ולמ ,תהליך הערכת האיכות מסגרתהזכות לבחון ב אתשומרת לעצמה 

 מגורמים דעת חוות קבלת, על בסיס המציע )לרבות לקוחות שלא צוינו במסמכי המציע(
וסדות אנשי קשר במ, לרבות יועצים, דעתה לשיקול בהתאם, המכללה תפנה אליהם נוספים
. המכללה המציע עם יועציהו/או  המכללהבהתאם לניסיון והיכרות קודמים של  וכןוגופים 

ת לעצמה את הזכות לבקר באתרים בהם ביצע המציע עבודות קודמות, לבצע בירור שומר
 טלפוני או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לרבות בעבודות שלא הוצגו על ידי המציע.  

 

50% 

 100% סה"כ 

בחן יבו תב' המקצועי יעברו לשלב האיכות בדירוג ומעלה  80%רק מציעים אשר יקבלו ציון של מובהר 
 80% -מ נמוךאשר הציון האיכותי של הצעתם יהיה  מציעיםת המחיר בשקלול עם הציון האיכותי. הצע

 .ייפסלו והצעתם לא תיבחן בשקלול ציון האיכות והצעת המחיר

 המחיר הצעות בחינת .33

הצעות המחיר שתוגשנה מטעם המציעים תבחנה ותדורגנה בהתאם לעלות הכוללת של הצעת  33.1
הסכם )הצעת המחיר(, כאשר ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המחיר, כמפורט בנספח א' ל

 ( ויתר ההצעות תקבלנה ניקוד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר. 100%הגבוה ביותר )

בהתאם למקובל בשוק,  ,םייש להגדיר מחירים ריאליבמסגרת הצעת המחיר כי  ,מובהר ומודגש 33.2
ללה תתרשם כי הצעת המציע איננה מורכבת בכל מרכיבי העלות. במידה וועדת המכרזים של המכ

ממחירים ריאליים, ועדת המכרזים תהא רשאית לראות בכך כסיבה מספקת לפסילת הצעת המציע 
)כלפי המכללה פסול הצעות אשר יחרגו מאומדן לעל הסף. המכללה שומרת לעצמה את הזכות 

 ומעלה. 25%בשיעור של  ,מעלה או כלפי מטה(

 המחיר הצעות שקלול 33.3

ויתר ההצעות יקבלו ציון באופן יחסי להצעה  100%עה הזולה ביותר שתוגש תקבל ציון של ההצ

 . 100הזולה ביותר לפי הנוסחה הבאה : מחיר ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה הנבחנת כפול 
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 איכות ומחירציוני שקלול  .34

ציון האיכות ל 40%יתבצע בהתאם לשקלול של ציוני האיכות והצעת המחיר של המציעים שקלול 

 מחיר.הלציון הצעת  60% -ו המקצועית

לתקנות חובת המכרזים  27המכרז הנו מכרז עם בחינה דו שלבית, כאמור בתקנה כי  ,מובהר בזאת .35

 "(. התקנות)להלן: " 2012 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 28( כמוגדר בתקנה Best and Final)  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תהליך תחרותי נוסף .36

לתקנות. במידה ותבחר המכללה לקיים הליך תחרותי נוסף, הליך תחרותי נוסף יערך בקרב מציעים אשר 

לא לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה שההצעה שלמכללה שמורה הזכות  .בלבד עברו את סף האיכות

 מעותי.האיכותית ביותר הינה הזולה ביותר ואינה חורגת מהאומדן באופן מש

 בחירת ההצעה הזוכה

ממציע אחד. כמו כן,  מכרז זהלה במסגרת  יםהדרוש יםרותישהאת  רכושהמכללה אינה מתחייבת ל .37

לפצל את ההתקשרות בין מספר והמכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז 

  . שם קבלת השירותיםמציעים ל

ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי  ממספררות יהמכללה תממש את זכותה לקבל את הששבמידה  .38

 ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. 

החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על החוזה שצורף להצעה וחתימתה על החוזה, והיא בלבד,  .39

ת תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על החוזה כאמור ובכפוף למסירת הביטחונו

עפ"י החוזה, יכנס החוזה לתוקף, ויהווה חוזה מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם 

חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י -החוזה על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי

 אמור להלן. המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כ

-איקבלת או לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על ים במכרז וכן /למציע/ים הזוכההמכללה תודיע בכתב  .40

, יקבל בחזרה מהמכללה את הערבות שנמסרה שהצעתו לא התקבלה. מציע , בהתאם למקרהקבלת הצעתו

ם ו/או ריבית ו/או על ידו במסגרת הצעתו, בלי שיהא זכאי לקבלת תוספת ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשה

 הפרשי הצמדה כלשהם. 

המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה תהיה רשאית  .41

כולם או אחדים מהם, לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל  ,לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים

 .מסויג של המכללה ובהתאם להוראות כל דין והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי ,ההצעות שהוצעו

 נוהל העברת שאלות ובירורים

או פקס(  אלקטרוני שאלות הספקים, בנושא המפרט ובנושא חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר .42

 . ועד בכלל 12:00בשעה  15.08.2022 יוםעד ללהלן,  48 כמפורט בסעיף ,המכללה תלנציג

 יף במפרט מתייחסת השאלה.על השואל לציין בברור לאיזה סע .43

 . ממציעים שהשתתפו בסיור מציעים בלבדשאלות יתקבלו  .44

 .15.08.2022 -ההמכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר  .45

 , אשת קשררישום למכרז

הצעה  במכרז אינה מותנית בתשלום או ברכישת מסמכי המכרז. על כל מציע המעוניין להגיש השתתפות .46

 מסמכי המכרז מופיעים באתר המכללה.. להירשם ולקחת חלק בסיור מציעיםסגרת המכרז במ

 המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. .47
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כש ולוגיסטיקה  מנהלת תחום הר –אשת קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז: הגב' פלדמן שגב נעה  .48

בית ברל, דואר  המכללה האקדמית . כתובת:noaf@beitberl.ac.il  מייל ,09-7476409: פון / פקסטל

 .אגף רכש ותפעול – 44905בית ברל, 

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים

חלקים ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: " .49

לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את "( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים סודיים

 החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים בהצעתו בשלמות,   .50

 היה ויזכה במכרז.

לקים בהצעות האחרים, המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם ח ציון של חלקים סודיים בנספח .51

 יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים. 

מכרזים. הועדת ויודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה ל .52

 כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 ה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסקהצהר

ב בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  .53

 ידי רואה חשבון.-, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על1992  -

תוצאה משוקללת זהה, שהיא  במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו .54

התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת 

 הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.

 : טבלת לוח זמנים מרוכזת

 הערות מועד פעילות
  28.07.2022 מועד פרסום המכרז

 -ה חמישייום  סיור מציעים 
11.08.2022 

 9:00 בשעה

 השתתפות חובה 
 438במבנה רכש ותפעול דקל התכנסות 

מועד אחרון לשליחת 
 שאלות

עד  15.08.2022
 12:00השעה 

 או    noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל     
 09-7476409פקס 

מועד משוער למתן 
 תשובות 

ציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם אחריות המ 17.08.2022
ידי -על חתומיםבעת הגשתם כאשר הם למסמכי המכרז 

 .המציע
מועד אחרון להגשת 

 ההצעות 
 -ה חמישייום 

01.09.2022  
 -לא יאוחר מ

12:00 

 .438במבנה רכש ותפעול דקל  תיבת המציעים

מועד משוער לקביעת 
 מציע זוכה

 ספטמבר
2022 

 

ת מוער משוער לתחיל
 עבודה

 אוקטובר
2022 

 

 

 

mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 הצהרת המציע

 

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח ההסכם 
 המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 

 

 _______________             ____________________         _________________________ 

 ם מלא של המציע                                חתימת המציעש           תאריך            

 

 

 אימות חתימה/ות

 

 אם המציע הוא תאגיד

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי ה"ה 
בשם התאגיד הנ"ל, וכי חתימתם  ______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב

 מחייבת את התאגיד.

 

 _____________ _________________________ 

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח תאריך               

 

 

 חתימת מציע פרטי

                  

_______________           ____________   

  חתימה                  שם                                 

 

_______________  _____________ 

 חתימהשם                                                    

  

חתימות הנ"ל ה אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי
________, שזהותם הוכחה בפני להנחת הנן חתימותיהם של ה"ה _____________________________

 דעתי.

 _______________ __________________________  

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח                       תאריך           
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  -  10תשפ"ב מכרז פומבי מכוח הסכם 

 עבור המכללה האקדמית בית ברלשל עצים הספקת שירותי גיזום והדברה 
 2022  שנת ______________ונחתם בבית ברל ביום ____ לחודש  שנערך

 

 המכללה האקדמית בית ברל ן: י ב

 44905מדואר בית ברל, 

 ("המכללה")להלן: 

 ;מצד אחד  

 שם החברה: __________________________  ן:  י ב ו 

 : _____________________________מרחוב   

 ___________עיר:    ___________________   

 ("הקבלן")להלן:     

 ;מצד שני  

 

של עצים  והדברה שירותי גיזוםלקבל  נתבקמפוס "בית ברל" ומעוניי נתשוכ המכללהו הואיל:
 באמצעות קבלן עצמאי; ,קמפוסב

במסגרתו הוגשו לה הצעות לאספקת  ,"(המכרזוהמכללה פרסמה מכרז פומבי )להלן: " והואיל 
 ת ברל";בקמפוס "בישירותי גיזום 

 והצעתו של הקבלן הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;   והואיל

התחייבויותיהם וזכויותיהם בהסכם זה, כמפורט להסדיר את צדדים מעוניינים וה והואיל:
 ;להלן

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

 ו.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כמות 1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה אינם באים להוסיף או לגרוע על האמור בו והן לשם הנוחיות  1.2
 בלבד.

 הנספחים להסכם זה הינם כדלקמן: 1.3

 הצעת מחיר למתן שירותי גיזום והדברה של עצים נספח א'   

 מפרט טכני לשירותי גיזום והדברה של עצים  נספח ב'

 תצהיר המציע נספח ג' 

ערבות ביצוע –הערבות הבנקאית נוסח  נספח ד'  

 אישור על קיום ביטוחים נספח  ה'

 נוהל בטיחות לקבלן גיזום והדברה נספח ו'
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 הגדרות .2

, לרבות כל המבנים במתחם בית ברל בית ברלהאקדמית  המכללהקמפוס  -"האתר"  2.1
 .ספק הקבלן את השירותים נשוא הסכם זהוהחלקים המצויים בו ומשרתים אותו, בהם י

ובנוסף שטחי חצרות וקרקע בלתי מבונה במגרש  מ"ר בנוי 30,000 –כ י המכללה מונים שטח
 .דונם 140 -ששטחו כ

 לתפקיד זה. המכללהמי שימונה בכתב מעת לעת על ידי  -"המפקח"  2.2

בהתאם מהקבלן המכללה מבקשת לקבל ש ,של עצים והדברה שירותי גיזום –" שירותים"ה 2.3
)נספח ב'  להלן ובמפרט 3, כמפורט בסעיף םכרוך בההסכם זה, וכל הקשור והלהוראות 

 .המכללהעל ידי המפקח ו/או מעת לעת , לרבות כל שינוי שיוכנס בהם להסכם זה(

 להלן. 5 כהגדרתה בסעיף -"התמורה"  2.4

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .3

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

הנדרשים  היתרים ואישורים, שיונותיסיון ומיומנות מקצועיים, ריהוא בעל ידע מקצועי, נ 3.1
, ציוד, כוח אדם מיומן וכל דבר אחר הנדרש לשם ביצוע למתן השירותים ע"פ כל דין

 פי הסכם זה, בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.-התחייבויותיו על

הוא ביקר באתר, ובדק את מצבו, סביבתו, דרכי הגישה אליו, וכל שאר תנאי העבודה  3.2
וכי מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל  מתן השירותיםעל  העלולים להשפיע

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

שירותים הוא קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו, הבין את מהות ה 3.3
הוא מתחייב  .שירותיםוכן קיבל כל הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר עם ה והיקפם

 עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל האמור בהם.לבצע את התחייבויותיו 

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוסכמה עימו, לרבות התעריפים  3.4
וכל התחייבויותיו  מתן השירותים והמחירים, מהווים תמורה הוגנת המוסכמת על ידו בגין 

 על פי הסכם זה.

שהוא אשר עלולה למנוע או להפריע  אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' 3.5
 לקיום התחייבויותיו ע"פ הוראות הסכם זה.

 הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:

לבצע את התחייבויותיו עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת,  3.6
מתן לרבות מילוין המלא של תקנות העבודה הממשלתיות ו/או העירוניות שהותקנו בקשר ל

, וכי האחריות המלאה לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו וובטיחות עובדי ותיםהשיר
 תחול אך ורק על הקבלן.

לעיל, הקבלן יעניק למכללה את שירותי הגיזום  3.6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.7
באמצעות עובד/יו המחזיק/ים ברישיון "גוזם מומחה" בתוקף. בדומה, שירותי ההדברה 

מדביר במבנים "ברישיון ידי עובד/יו של הקבלן המחזיק/ים -ה אך ורק עליוענקו למכלל
-חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"והוראות בתוקף, בהתאם ל "ובשטח פתוח

2016.  

המוחלטת של  הבהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, ולשביעות רצונ העניק את השירותיםל 3.8
 .המכללה

עולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר לרבות בשיתוף פ העניק את השירותיםל 3.9
 המפקח.
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פי כל דין -שיון, הרשאה או היתר הנדרשים עליכי יהיה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל ר 3.10
ביצוע פי הסכם זה, וזאת קודם להתחלת -ומילוי התחייבויותיו על מתן השירותיםלשם 

. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עניק את השירותים למכללהוכל עוד הוא מ השירותים
 שיון או היתר הנדרשים כאמור.יפי הסכם זה החל ממועד שבו הפסיק תוקפו של כל ר-על

השירותים ין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ימבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לענ 3.11
קבלן  בידייהיו ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי -עליוענקו למכללה 

. למען הסר ספק בהסכם זההמשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 
פי -על מתן השירותיםביחס ל המכללהכי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  ,מובהר בזאת

ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות -עלשירותים שיוענקו הסכם זה לרבות 
שירותים שיוענקו דן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב בגין כל אוב המכללהאת 

ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל -על
 ובין אם לאו.  

 ע"י הקבלן מתן השירותים .4

 'בנספח במפרט המצורף כ יםהמפורט העניק למכללה את השירותיםהקבלן מתחייב ל 4.1
, במהלך המכללהידי -כפי שיידרש מעת לעת עלזה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, להסכם 

 תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה.

לצורך מתן הנדרשים החומרים ו הכלים ,הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד 4.2
(, וכל דבר אחר "החומרים" , לשם השלמתן המלאה ועל הצד הטוב ביותר )להלן:השירותים

 לביצוע היעיל והמלא של התחייבויות הקבלן על פי ההסכם. הדרוש

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים באיכות, בכמות ומן היצרנים הספציפיים, בהתאם  4.3
יספק את החומרים באיכות  -לדרישות המפורטות בנספחי ההסכם, ובאין פירוט כאמור 

ה המקצועית הגבוהה המעולה ביותר ובכמות המספקת, לשם ביצוע התחייבויותיו ברמ
ביותר ובגימור הטוב ביותר האפשרי. כל החומרים שלגביהם קיימים תקני מכון התקנים 

 יתאימו במלואם לתקנים הנ"ל. -הישראלי 

כי לצורך אספקת שירותי ההדברה לעיל, מתחייב הקבלן  4.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  4.4
הקיימים בשוק, הידידותיים  הטובים והיעילים ביותר חומריםשימוש בלמכללה יעשה 

מפקח מטעם ל. לסביבה ולאדם, המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ובעלי תו תקן
 .מעת לעתאת החומרים ק ותהיה הסמכות לבדהמכללה 

ההדברה בפועל תבוצע אך ורק על ידי מדביר מוסמך מטעם משרד הבריאות והמשרד להגנת  4.5
 ההדברה שתבוצע עבור המכללה.בתוקף המתאים לסוג הסביבה, בעל היתר 

  הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים באתר. 4.6

 הקבלן מתחייב להוציא באופן מיידי מהאתר כל ציוד או חומרים שנפסלו על ידי המפקח.  4.7

פי המפרט )למעט -לצורך הסכם זה פירושו ביצוע מדויק על שירותיםביצוע נאות של ה 4.8
 .המכללההמלאה של  ה( לשביעות רצונהמכללהשינויים שנעשו בהסכמת המפקח ו/או 

התאמה -המפקח יהיה רשאי לדרוש מן הקבלן לתקן או לבצע מחדש כל נזק או קלקול או אי 4.9
, ואשר לדעת המפקח נוצר עקב חומרים בלתי כתוצאה ממתן השירותים ע"י הקבלן ושנוצר

קבלן יבצע מתאימים או עבודה לקויה של הקבלן. בכל מקרה של דרישת המפקח כאמור ה
 באופן מיידי ועל חשבונו הבלעדי.ו/או יבצע שוב את העבודה את התיקון 

בכל מקרה שהקבלן ימנע מלבצע את התיקונים ו/או העבודה האחרת שתידרש ממנו על ידי  4.10
רשאי  המכללההמפקח כאמור לעיל, במועד, בהיקף וברמת הביצוע שנדרשו ממנו, יהיה 

חרת בעצמו ו/או באמצעות קבלן אחר ולחייב את לבצע את התיקונים ו/או העבודה הא
 הקבלן בגין פעולות אלה.
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 התמורה ותנאי התשלום .5

 המכללהשל  הבגין ביצוע והשלמת העבודות במלואן ובמועדן על ידי הקבלן, לשביעות רצונ 5.1
שירותי הצעת מחיר ל  - כמפורט בנספח  א' תמורהלקבלן  המכללהשלם תובהתאם למפרט, 

 .והדברה גיזום

את המע"מ המגיע בגינם, לפי שיעורו  המכללהוסיף תלעיל  5.1על הסכומים הנזכרים בסעיף  5.2
 חשבונית מס כדין. ההחוקי במועד הרלוונטי, ובלבד שהקבלן הגיש ל

התמורה הנקובה לעיל הנה סופית ומוחלטת, ולא תשולם עליה כל תוספת שהיא, שאינה  5.3
 נקובה במפורש בסעיף זה.

 תקופת ההסכם .6

 . 30.09.2024 וכלה ביום 01.10.2022, החל מיום חודשים 24יעמוד בתוקפו למשך  הסכם זה 6.1

תקופות נוספות( בנות  4נתונה האופציה להאריך הסכם זה לתקופות נוספות )עד  מכללהל 6.2
יום לפני תום תקופת ההסכם או תקופה נוספת,  30יתן לקבלן עד תכל אחת, בהודעה ש שנה

 ן.ילפי העני

הבלעדי, לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא  הל עת, לפי שיקול דעתבכ ת,רשאי המכללה 6.3
ימים לפחות לפני סיום ההסכם  30וללא צורך במתן נימוקים, בהודעה בכתב שתינתן לקבלן 

 בפועל.

 המפקח .7

, טיב םאו חלק ם, כולאופן מתן השירותיםעל מטעם המכללה המפקח מוסמך להשגיח  7.1
וביצוע הוראותיו שלו וכן על תיאום  המכללה , ביצוע הוראות ההסכם, הוראותשירותיםה

או  ם, כולמתן השירותים. המפקח יהיה מוסמך לתת כל הוראה בקשר עם מתן השירותים
, לזמן מסוים או םאו חלק ם, כולמתן השירותים, לרבות הוראות להפסיק את םחלק

הקבלן לצמיתות, והקבלן מתחייב לבצע את הוראות המפקח במלואן, והכול בכפוף לזכות 
שעות ממועד קבלת כל הוראה  72, בתוך מכללהלהגיש הסתייגותו בגין כל הוראה כאמור ל

 כאמור.

מובהר ומוסכם כי אמצעי הפיקוח שניתנו למפקח אינם אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן  7.2
ימלא את התחייבויותיו על פי ההסכם ואין בפיקוח כאמור כדי לשחרר את הקבלן 

 ת כלשהי המוטלת עליו על פי ההסכם.מהתחייבות כלשהי ומאחריו

 כוח אדם .8

, וכן את מתן השירותיםהקבלן מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש ל 8.1
 כל הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל לרבות השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד וכיו"ב.

מתן הדרוש ל במספרבלבד,  תבעלי אזרחות ישראליהקבלן מתחייב להעסיק עובדים  8.2
, ולפי מתן השירותיםואשר יהיו בעלי המיומנות והמקצועיות הנדרשים לשם  השירותים

העניין בעלי הכשרה מקצועית, היתר או רישיון הנדרש על פי כל דין לביצוע עבודתם ו/או 
 לשהותם ועבודתם בישראל.

ציג מטעמו הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה, מומחה ומנוסה, אשר יהיה נ 8.3
היה אחראי על מתן , ימהלך מתן השירותים על ידי הקבלןואשר ישהה באתר ברציפות ב

ועל קיום כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם. כל הודעה ו/או  םויפקח על ביצוע השירותים
הוראה מטעם המפקח שתימסר למנהל העבודה תחשב כהודעה שנמסרה באותו מועד לקבלן 

 עצמו.

לקבל את כוח האדם שיעסוק מטעמו בביצוע העבודות ולהעסיקו אך ורק  הקבלן מתחייב 8.4
, חוק שכר 1959-בהתאם להוראות כל דין, לרבות )אך לא רק( חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

מינימום, חוק הביטוח הלאומי, חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 
 תנאים הוגנים( וכל דין אחר.
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ת לשלם לכל עובדיו המעניקים שירותים למכללה מכוח הסכם זה, כל הקבלן מתחייב בזא 8.5
מעביד בינו לבין עובדיו. מוסכם ומובהר בזאת, -סכום הנדרש והנובע מקיומם של יחסי עובד

כי הקבלן אמד את התמורה האמורה להשתלם לו מכוח הסכם זה, ובמסגרת זאת הביא 
ם של עובדיו בקשר עם מתן בחשבון וגילם את העלויות השונות הנובעות מהעסקת

השירותים למכללה, לרבות זכויות סוציאליות ו/או כל זכות או הוצאת אחרת הנובעת 
 מעביד בינו לבין עובדיו.-מקיומם של יחסי עובד

בטיח יכולתו של תכך ש הזה, נקבע להסכם נספח א'בהתמורה שנקבעה מובהר בזאת, כי  8.6
תשלום בגין פנסיה, בחוק, דמי הבראה,  הקבלן לשלם לעובדיו את שכר המינימום הקבוע

ימי חופשה, ימי מחלה, תשלומים נלווים לביטוח הלאומי ולביטוח בריאות, רווח קבלני 
מקובל, והכל בהתאם למכלול הדרישות המחויבות על פי חוק. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, 

י חוק, פ-לעובדיו את מלוא התשלומים המתחייבים על שלםכי ידוע לו שהתחייבותו ל
 כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה.

 יחסי הצדדים .9

הקבלן וכן כל מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו, שלוחיו וקבלני משנה שלו, אינם ולא יחשבו  9.1
אלא כקבלנים בלבד, ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין  המכללהלכל דבר וענין כעובדי 

 ו מי מטעמו, לשום דבר וענין. או מי מטעמו ובין הקבלן א המכללה

אלץ ת, בגין כל סכום שהמכללהעם דרישתו הראשונה של  המכללההקבלן ישפה את  9.2
, המכללהמעביד בינו לבין -לשלם למי מעובדי הקבלן עקב טענה של יחסי עובד המכללה

עקב הליכים משפטיים או אחרים בקשר עם העלאת טענה  מכללהובגין כל הוצאה שתיגרם ל
 כאמור.

אם חרף הסכמת הצדדים בהסכם זה כאמור ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי מתקיימים  9.3
, מתחייב בזאת הקבלן לשפות המכללהמעביד בין הקבלן ו/או מי מעובדיו לבין -יחסי עובד

, מיד עם דרישה ראשונה מצידו, בגין כל סכום שהוא יחויב בו, אם יחויב, בשל המכללהאת 
 בקשר לכך. המכללההוצאות משפטיות סבירות שהוציא קביעה כאמור, לרבות בגין 

 כללי .10

הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו, וכל תיקון או שינוי  10.1
 עתידי ככל שייעשו בהם, אשר יחייבו את הצדדים ממועד כניסתם לתוקף.

עת הימנו הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונ 10.2
 פיהם.-מלהתקשר בהסכם ובתוספת זו ולבצע את התחייבויותיו על

ידו בהסכם ובתוספת זה הינם נכונים, שלמים, -הקבלן מצהיר כי כל המצגים שניתנו על 10.3
 מדויקים ועדכניים.

אם וככל שיתברר כי כל או חלק מהמצגים של הקבלן בהסכם ובתוספת זו אינם נכונים ו/או  10.4
אינם שלמים ו/או אינם מעודכנים וכתוצאה מכך ייגרם למזמין ו/או אינם מדויקים ו/או 

למי מטעמו אשר בהתקשרותם בהסכם זה מסתמכים על מצגים אלה, נזק ו/או הפסד ו/או 
הוצאה ו/או יינקט נגדם הליך מנהלי ו/או אזרחי ו/או פלילי, הקבלן ישפה את המזמין ו/או 

וזאת ללא הגבלה בסכום, ולמזמין תעמוד מי מטעמו על נזקיו מיד עם דרישתו הראשונה 
 בנוסף הזכות לנקוט בהליכים משפטיים לשיקול דעתו כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו.

 הפרות וסעדים .11

)ג( לחוק 7הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף  11.1
 .1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

ה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל אין בכל תרופ 11.2
 תרופה וסעד אחרים הנתונים לו על פי הסכם זה או על כל דין.
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או מי מטעמו על זכותו על פי ההסכם במקרה מסויים לא יהווה וויתור  המכללהויתור מצד  11.3
ווה וויתור מצידו על זכות לא תה המכללהעל זכות זו בכל מקרה אחר. אי עמידה על זכויות 

זו. כל וויתור על כל זכות וכל שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב ע"י שני 
 הצדדים.

לבטל הסכם זה וכן לסלק את ידו של הקבלן מן האתר ולבצע את  תהיה רשאית המכללה 11.4
בכל  ו/או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך הבעצמ שירותיםה

החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר, או למכור אותם או כל 
מהקבלן לפי ההסכם,  מכללהחלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע ל

כאמור ולהותיר באתר את כל  המכללהוהקבלן יחויב לסלק ידו מהאתר מיד עם הודעת 
בכל אחד מהמקרים המנויים  -ותו מועד כאמור לעיל הציוד והחומרים שיהיו מצויים בו בא

 להלן:

על פי ההסכם או שהפסיק את להעניק את השירותים כשהקבלן לא התחיל  11.4.1
ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך  7, ולא ציית תוך םביצוע

 בכל דרך אחרת; םאו כשהסתלק מביצוע םבביצוע

ימים  7איטי מדי והקבלן לא ציית תוך  הענקת השירותיםכשהמפקח סבור שקצב  11.4.2
להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח 

 באופן המתחייב מהמפרט; מתן השירותיםאת 

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם ולאחר  11.4.3
 שהתראה בכתב לקבלן לא הביאה לתיקון ההתרשלות ותוצאותיה;

לצורך כשהקבלן הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה  11.4.4
 שלא בהסכמת המפקח או בניגוד לה; - הענקת השירותים

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או  11.4.5
 לטובת נושיו או אם מונה לו נאמן או כונס נכסים, קבוע או זמני, או נעשה בו

גם כשהגוף בפירוק, לרבות פירוק  -חיסול עסקים בכל אופן שהוא ובגוף מאוגד 
 זמני;

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  11.4.6
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר 

 להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם;

ן אחד מהסעיפים הבאים, ואזי דבר זה ייחשב להפרה יסודית של אם הפר הקבל 11.4.7
. כמו 18.2 -ו 17, 16, 14, 13.1, 12.1, 10.4, 10.1, 9.3, 9.2, 8, 7.1, 5.1, 4, 3 הסכם זה

כן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופיה ו/או נסיבותיה בעת 
שניתנה לקבלן התראה  ההפרה ניתן לראותה כהפרה יסודית, תיחשב ככזו ובלבד

 יום והוא לא מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה. 14מוקדמת בכתב של 

יהיו על חשבון הקבלן והוא לעיל  11.4 כאמור ברישא לסעיף ,ביצוע השירותיםהוצאות  11.5
מהן כפיצוי מוסכם מראש, וזאת מבלי  15%ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של י

תבוע מן הקבלן כל נזק אחר שנגרם לו ו/או מכל סעד העומד ל המכללהלפגוע בזכות 
 ח הסכם זה ו/או לפי כל דין.ומכ מכללהל

 איסור הסבה או המחאה .12

הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו ואינו רשאי להמחות איזו  12.1
 מראש ובכתב. המכללהמזכויותיו על פי ההסכם לאחר, אלא בהסכמת 

 צע את העבודות בעצמו עם צוות עובדיו, ולא באמצעות צד שלישי כלשהו.הקבלן מתחייב לב 12.2
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 בטחונות .13

להבטחת ביצוע העבודות על ידי הקבלן וקיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, ימציא הקבלן  13.1
, בסך 'דבמועד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצ"ב כנספח  מכללהל

יום  60. הערבות תעמוד בתוקפה עד "(הערבות)להלן: "₪(   אלפים עשרת)₪  10,000של 
  לעיל. 6בין הצדדים, כאמור בסעיף  תקשרותלאחר מועד סיום הה

ידי -להאריך את תוקפה של הערבות, ככל שתקופת ההתקשרות תוארך עלהקבלן מתחייב  13.2
הצדדים לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוכחית, וזאת לתקופה בה תוארך ההתקשרות 

 ור.כאמ

המכללה תהא רשאית לממש את הערבות הבנקאית הנ"ל בכל מקרה בו הפר הקבלן איזו  13.3
ימים אולם הוא  7מהתחייבויותיו מכוח ההסכם, בתנאי שנמסרה לקבלן התראה בכתב בת 

 לא תיקן את ההפרה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומבלי לגורע מכל זכות ו/או סעד אחרים שעומדים  13.4
פי הסכם, לרבות חובותיו מכוח החוק -והקבלן יפר איזו מהתחייבויותיו עללמכללה, היה 

להגברת האכיפה וחובותיו כמעסיק כלפי עובדיו וכן בכל מקרה בו המכללה תחויב לשלם 
סכום כסף למי מעובדי הקבלן בגין הפרת התחייבויות הקבלן כלפיו, תהא רשאית המכללה 

או מקצתה, מבלי שתידרש לנמק את  לחלט את סכום הערובה לקיום ההסכם, כולה
 החלטתה.

ידי המכללה, בהתאם להוראות תוספת זו, -בכל מקרה בו תחולט הערבות לקיום ההסכם על 13.5
ימים ממועד חילוט  7יפקיד הקבלן בידי המכללה ערבות חלופית לקיום ההסכם, וזאת בתוך 

 הערבות כאמור.

זכות המכללה לתבוע מהקבלן כל למען הסר ספק, חילוט הערבות לקיום ההסכם לא יפגע ב 13.6
סעד אחר, לפי ההסכם ותוספת זו ובהתאם להוראות כל דין, לרבות פיצויים בגין נזקים 

 ידי הקבלן.-שייגרמו למכללה עקב הפרת ההסכם על

 שמירת סודיות  .14

ידי -כל מידע, הן בכתב והן בעל פה, שיימסר לקבלן, או למי מעובדיו, או למי מטעמו, על 14.1
ו/או שיגיע לידיו, או לידי מי מעובדיו, או למי  מכללה"י גורם הקשור בו/או ע המכללה

מטעמו, בקשר להתקשרות נשוא הסכם זה ו/או בכל התקשרות ו/או מגע בין הצדדים, 
במישרין או בעקיפין, לא יועבר לכל צד אחר, והקבלן ו/או מי מטעמו לא יעשו בו כל שימוש 

 ובכתב. מראש המכללהשהוא, למעט לפי המוסכם עם 

לרבות כל ידע, בכתב או בעל פה, בנושא תהליכים הקשורים באופן  -" פירושו המידע"
, כל מידע המתייחס לנתונים, שמות, כתובות, מסמכים, המכללהכלשהו לפעילותו של 

מחקרים, בדיקות, תרשימים, דו"חות, תזכירים, שיטות עבודה, תוכנות מחשב, תוכניות, 
ותוצאות בדיקות, תוכניות מחקר, תוצאותיהם ונתוניהם,  שרטוטים, נוסחאות, נתוני

תהליכי פיתוח, המצאות, פטנטים, בקשות לפטנטים, נתונים טכניים כלשהם, שיפורים, ידע 
מסחרי כלשהו, תמחירים, מחקרי שוק, נתוני שיווק, מידע הנוגע לסטודנטים ו/או לקוחות 

 .תחומי פעילותיהו/או ב מכללהב קיימים או לקוחות פוטנציאליים וכל נושא אחר הקשור

הקבלן מתחייב להימנע מלמסור, לפרסם, לגלות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין ו/או  14.2
בעקיפין, לכל אדם או גוף, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ולרבות לא באופן של פרסומו 

ו. כן מתחייב בכל אמצעי תקשורת כלשהו, כל פרט הקשור ו/או הנוגע למידע או הנובע ממנ
 הקבלן שלא לגלות או לאפשר שימוש ו/או העתקה של המידע, לכל אדם וגוף.

הקבלן מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים  14.3
 לשם שמירתו.
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי כל הפרה מצידו או מצד מי מטעמו של התחייבויותיו שבסעיף  14.4
בגין כל נזק  המכללהנזק כבד, ובנסיבות אלה יהא עליו לפצות את  כללהלמ זה תגרום 14

עקב הפרת  מכללהוהעשויים להיגרם ל מכללהו/או הפסד ו/או אובדן רווחים שייגרמו ל
לקבלת כל סעד  המכללהשל  ההתחייבויות מהתחייבויותיו כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכות

 אחר או נוסף על פי כל דין.

זו תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף התחייבות   14.5
 גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.

 קיזוז .15

מאת הקבלן, בין אם לפי הסכם זה ובין אם בדרך אחרת  הלקזז מכל סכום שיגיע ל תרשאי המכללה
, בין אם לפי המכללהקצוב, כל סכום שיגיע לקבלן מאת  כלשהי, בין שהסכום קצוב ובין שאינו

לתת  ההסכם זה ובין אם בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב, מבלי שיהיה עלי
 כל הודעה לקבלן בגין ביצוע הקיזוז.

 אחריות .16

 םפי הסכם זה ולהתאמת-עללמכללה  עניקשי שירותיםהקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב ה 16.1
 .ולצרכיה המכללהה לדרישות המלא

פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי עליו -הקבלן מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על 16.2
בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, 

ייגרמו מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו או לכל מי מטעמו, ובלבד שלא 
  כתוצאה ממעשה או מחדל של המכללה.

שיגרם תוך כדי  , ישיר או עקיף,הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד 16.3
ו/או ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה,  מתן השירותים-מתן השירותים ו/או איאו עקב 

, הו/או מי מטעמ האו עובדיו/ המכללהמכל סיבה שהיא, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות 
והקבלן מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או אובדן ו/או הפסד 

 כאמור.

בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה  16.4
ן בגין , או כל הפסד אחר שייגרם למכללה, לרבות כתוצאה מכל תביעה תוגש נגדה וכלעיל

פי פסק דין חלוט ו/או להוציא בכל דרך שהיא, -מלוא הסכום אשר תידרש המכללה לשלם על
-כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או נעשה ע"י הקבלן ו/או כתוצאה מהפרה ו/או מאי

קיום -פי הסכם זה ו/או הפרה ו/או אי-קיום התחייבות כלשהי החלה על הקבלן על
דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה -התחייבות של כל הוראה על פי

פי כל דין, וזאת באופן -פי הסכם זה ו/או על-בגין נזק או חבות שהקבלן אחראי לגביהם על
מיידי עם קבלת דרישה ראשונה של המכללה. הפיצוי ו/או השיפוי האמורים יחולו גם על 

 או ע"י המכללה בנסיבות הנ"ל.שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיהיו סבירים, שיוצ

לפי הסכם זה ינקוט את כל האמצעים  מתן השירותיםכן מתחייב הקבלן כי במהלך  16.5
 הדרושים למנוע כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור.

השירותים הקבלן מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על  16.6
 .שירותיםוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על הידו לפי הסכם זה וכן על ה-עלשיבוצעו 

לא יהא בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם  16.7
 נובעת מהסכם זה ו/או מהשירות או קשורה אליהם.
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 ביטוח .17

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  17.1
חייב הקבלן לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת מת

ביטוחים בישראל, ביטוחים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו של הקבלן לרבות בקשר עם 
ההסכם ו/או השירותים נשוא הסכם זה וכן ביטוחים אותם הוא מחויב לערוך על פי דין, 

ים ומהתנאים המפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים ובלבד שלא יפחתו מהביטוח
אישור קיום ביטוחי ', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "ההמצורף להסכם זה כנספח 

"(, ומהביטוחים והתנאים המפורטים להלן )כל הביטוחים יחדיו ייקראו להלן: הקבלן
ההסכם ולעניין ביטוחים  "(. ביטוחי הקבלן יהיו בתוקף במשך כל תקופתביטוחי הקבלן"

הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות קיימת כלפי הקבלן אחריות שבדין ו/או על פי 
 ההסכם:  

ביטוח אחריותו של הקבלן, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח –ביטוח אחריות מעבידים  17.1.1
 , כלפי עובדיו, בגין מוות1980-חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם

ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב 
למקרה אחד ₪  20,000,000עבודתם, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

ו/או  הו/או מנהלי המכללהובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את 
בלן ו/או נקבע כי מי מהם אם מי מהם ייחשב כמעביד של מי מעובדי הק העובדי

 נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הקבלן כלפי עובדיו. 

ביטוח אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין נזק  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  17.1.2
ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו 

 מכללה לתקופת הביטוח. רכוש ה למקרה אחד ובסה"כ₪  2,000,000מסך של 
וכמו כן  כללהיחשב לרכוש צד שלישי. הביטוח מורחב לכלול כמבוטח נוסף את המ

מי מטעמה ו/או  הו/או עובדי הו/או מנהלי כללההביטוח מורחב לשפות את המ
)ככל וקיימת( בעלי המבנים/חצרים בהם יינתנו השירותים ו/או חברת הניהול ו/או 

אחרים בחצרים/מבנים בהם יינתנו השירותים ו/או עובדיהם ו/או בעלי זכויות 
ו/או מנהליהם של כל המפורטים לעיל בגין אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או 
מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

לכיסוי אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין מעשה ו/או -עית ביטוח אחריות מקצו 17.1.3
מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או 

למקרה אחד ₪  2,000,000השמטה, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
ו/או  הו/או מנהלי כללהובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המ

ו/או בעלי המבנים/חצרים בהם יינתנו השירותים ו/או חברת הניהול ו/או  היעובד
בעלי זכויות אחרים בחצרים/מבנים בהם יינתנו השירותים ו/או עובדיהם ו/או 
מנהליהם של כל המפורטים לעיל בגין אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי 

לפיו ייחשב הביטוח הקבלן ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת 
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של 

חודשים. התאריך  6. הביטוח כולל תקופת גילוי בת כללההקבלן כלפי המ
הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל הקבלן ו/או מי מטעמו 

 בביצוע השירותים לראשונה. 

 הקבלן כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:כל ביטוחי  17.2

היקף הכיסוי בביטוחים, למעט ביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי  17.2.1
הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט", על כל ההרחבות הכלולות 

 בפוליסות, בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל ולהלן. 

רבתי, אולם אין בביטול החריג כאמור  בפוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות 17.2.2
 -בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הקבלן על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

1981 . 
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הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הקבלן  17.2.3
 לא תפגע בזכויות להרחבי השיפוי כאמור לעיל. 

ו/או  המכללהכל ביטוח הנערך על ידי הביטוחים הינם קודמים וראשוניים ל 17.2.4
ו/או בעלי המבנים/חצרים בהם ניתנים השירותים ו/או  הו/או עובדי המנהלי

חברת הניהול )ככל וישנה( ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם, ומבטחו של הקבלן 
 והנ"ל. כללה מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המ

ראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות הקבלן לבדו יהיה אח 17.2.5
 בביטוחי הקבלן. 

ו/או המכללה הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי  17.2.6
ו/או בעלי המבנים/חצרים  הו/או תלמידי הו/או עובדי הו/או מנהלי המי מטעמ

ם ו/או חברת בהם יינתנו השירותים ו/או בעלי זכויות אחרים במבנים/חצרי
הניהול ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מי מטעם כל הנ"ל, ובלבד שהאמור 

 בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנותם לרעה, אלא אם כן שלח  17.2.7
יום לפני כניסתו של  60לעשות כן  הודעה בדואר רשום על כוונתו למכללההמבטח 

 ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או הסכם זה, מתחייב  17.3
הקבלן לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, במשך כל תקופת מתן השירותים ו/או ההסכם, 

מכל סוג, אשר יעשה בהם שימוש במסגרת השירותים ו/או יובאו  ביטוח עבור כל כלי הרכב
 למקום מתן השירותים, כמפורט להלן: 

 ביטוח חובה כנדרש על פי דין.  17.3.1

ביחס לכלי רכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה ו/או כל כלי רכב מנועי אחר,  17.3.2
ת פי דין לערוך ביטוח אחריו-שאין חובה חוקית לבטחם בביטוח חובה כנדרש על

כלפי צד ג' בגין נזקי גוף הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים בגבולות אחריות של 
 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  2,000,000

ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של  17.3.3
 וביטוח מקיף לכלי הרכב.₪  1,000,000

רוך ביטוח מקיף )למעט צד למרות האמור לעיל, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לע 17.3.4
להלן  17.4ג'(, במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף 

 במלואו.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  17.4
ו/או בעלי  הו/או תלמידי הו/או עובדי הו/או מנהלי הו/או מי מטעמ המכללהכנגד 
ם/חצרים בהם יינתנו השירותים ו/או בעלי זכויות אחרים במבנים/חצרים ו/או חברת המבני

הניהול ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מי מטעם כל הנ"ל, בגין כל נזק ו/או אובדן 
שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן 

וש אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק השירותים ו/או סביבתו ו/או כל רכ
אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל )בין אם הנזק ו/או האובדן מבוטחים 

והנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול  כללהובין אם לאו(, וכי הוא פוטר את המ
להוסיף על כל פטור אחר הקיים, כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. למען הסר ספק, פטור זה בא 

 ולא לגרוע ממנו.  כללהככל וקיים בהסכם לטובת המ
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היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנזכרים  17.5
לעיל, רשאי הקבלן לערוך ביטוחים אלה כנדרש. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור 

ו/או  הו/או מנהלי הו/או מי מטעמ המכללהכות התחלוף כלפי ייכלל סעיף בדבר ויתור על ז
ו/או בעלי המבנים/חצרים בהם יינתנו השירותים ו/או בעלי זכויות  הו/או תלמידי העובדי

אחרים במבנים/חצרים ו/או חברת הניהול ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מי מטעם כל 
זדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים הנ"ל, אך הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב

ו/או בעלי  הו/או עובדי הו/או מנהלי כללהכאמור, יורחב שם המבוטח לכלול את המ
המבנים/חצרים בהם יינתנו השירותים ו/או חברת הניהול ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם, 

קיומו של בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף ל
 סעיף אחריות צולבת.

, הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור קיום ביטוחי כללהללא צורך בכל דרישה מצד המ 17.6
ימים לפני  7 -הקבלן, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

מועד תחילת מתן השירותים ולהמציאו שוב מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם 
לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת  17.1וקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף בת

הביטוח כמצוין על האישור, וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון התמורה. למען הסר 
ספק, הקבלן ימציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח או כל רשות 

י לגרוע מהתחייבות הקבלן לעריכת הביטוחים על פי ממשלתית אחרת, אך אין באמור כד
, ימציא הקבלן העתק פוליסות ביטוחי הקבלן כללההסכם זה. על פי דרישה מאת המ

 ימי עסקים מיום הבקשה. 5בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 

ליסות תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הקבלן ו/או פו למכללה 17.7
ביטוחי הקבלן, שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, 
התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על 
פי הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום ביטוחי הקבלן ו/או 

לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינויי בפוליסות שהמציא הקבלן 
, כללהימים מדרישת המ 3 -הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר מ

 וזאת על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד כללהבכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למ 17.8
לרעה, כאמור באישור קיום ביטוחי הקבלן ו/או בפוליסות ביטוחי הקבלן, על  לחול בו שינוי

הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד 
 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

 היו/או עובד הו/או מנהלי כללהביטוחי הקבלן יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המ 17.9
ו/או בעלי המבנים/חצרים בהם ניתנים השירותים ו/או חברת הניהול ו/או עובדיהם ו/או 

 מנהליהם.

 הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הקבלן.  17.10

הקבלן אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי  17.11
 הקבלן.

וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת  מובהר כי הביטוחים הנדרשים 17.12
דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על 

ו/או מי מטעמו  כללהפי כל דין ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המ
 או היקפם. /בקשר לגבולות האחריות, למהות הביטוחים הנדרשים ו

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוחי הקבלן ו/או פוליסות  17.13
ו/או בדרישה  הו/או הבאים מטעמ כללהביטוחי הקבלן ו/או בדרישת מי מהם על ידי המ

לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל 
 . הו/או על הבאים מטעמ כללההמ אחריות כלשהי על
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מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  17.14
או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או 

כל קבלני התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב להביא לידיעת 
המשנה מטעמו בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב 
את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו 

לעיל והמצאת אישור  7.4)לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 
 עריכת ביטוחים(. 

קבלן אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את לא מילא ה 17.15
אישור קיום ביטוחי הקבלן בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, 

 אולם לא  יהיה בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.   

 מניעת הפרעה לציבור .18

בגין  המכללהנת למנוע הפרעה לנוחיות הציבור ו/או לתלמידי הקבלן יעשה כל הנדרש על מ 18.1
פי ההסכם, לרבות בזכות השימוש ובזכות המעבר של כל אדם -על הענקת השירותים

 במבנים ובשטחים השכנים לאתר, בדרכים, כבישים, גנים וכיו"ב.

מתן הקבלן אחראי לתקן באופן מיידי ועל חשבונו כל נזק ופגיעה שיגרמו בקשר עם  18.2
למבנים קיימים, רשתות מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וכיו"ב, וזאת בין אם  שירותיםה

. כל תיקון הענקת השירותיםנגרמו באקראי ובין אם היו נחוצים או בלתי נמנעים במסגרת 
כאמור יעשה לשביעות רצון המפקח וכן לשביעות רצון כל גורם או כל גוף האחראים או 

 תקן שנפגע ובקשר לתיקונו.מוסמכים בקשר להפעלת המ

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו בכל מקרה של גרימת נזקים  18.3
ופגיעות עקב פעולות או מחדלים שננקטו על ידו בניגוד להוראות הסכם זה ו/או הוראות כל 

 דין או רשות מוסמכות או תוך רשלנות או זדון.

 סמכות שיפוט .19

אביב תהיה הסמכות המקומית, הייחודית והבלעדית -מקום מושבו בתללבית המשפט המוסמך ש
בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו ולכל בית משפט אחר מלבדו לא תהא סמכות לדון בעניינים 

 אלה.

 הודעות .20

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל, הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב 
שעות מעת שנשלחה לצד השני על פי כתובתו הרשומה דלקמן בדואר  72כהודעה שנמסרה בתוך 

שעות אם נמסרה ביד או אם נשלחה בפקסימיליה בשעות העסקים וימי העסקים  24רשום, או בתוך 
 המקובלים.

 : מכללת בית ברל, בית ברל, לידי החשב.המכללה

 הקבלן: כאמור במבוא להסכם זה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 נספח א'
 והדברה שירותי גיזוםת קאספהצעת מחיר ל

 (2)יוגש במעטפה מספר 
 לכבוד

 המכללה האקדמית בית ברל

 

אנו הח"מ _________________________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל 
 :דלקמןמסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כ

 על יסוד בדיקותהמכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, ואנו מצהירים  קראנו והבנו את כל האמור במסמכי .1
מהווים תמורה הוגנת המוסכמת על  ,, לרבות התעריפים והמחיריםהמוצעתכי התמורה שבצענו מוקדמות 

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי   פי הסכם זה.-על נוכל התחייבויותיקיום ואספקת השירותים בגין  נויד
ל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש  המכרז ולא נציג כ
 על טענות כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .2
)נספח ב'( ם למפרט שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים המבוקשים בהתא

 וליתר התנאים שבמסמכי המכרז.

יום לאחר המועד האחרון  90חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי, ותהא תקפה במשך -הצעתנו זו הינה בלתי .3
 הצעות.הלהגשת 

( כנדרש ד'נספח  –היה והצעתנו תתקבל, אני מתחייבים להמציא למכללה ערבות בנקאית )ערבות ביצוע  .4
 ימים מיום שיימסר לנו על זכייתנו. 7תר המסמכים והאישורים שעלינו להמציא, בתוך בחוזה, וכן י

 ידוע לנו כי רק חתימה של המכללה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת עם המכללה.  .5

 כן ידוע לנו כי המכללה רשאית להקטין או להגדיל את הכמויות, הכל כאמור במסמכי המכרז. .6

 לן. סכום הצעתנו הינו כמפורט לה .7

 ידוע לנו כי הכמויות הן אומדן בלבד, והכמויות המחייבות, הן הכמויות כפי שתהיינה בפועל. .8

הזוכה לפעילות חלקית, חצי יום פעילות,  קבלןהמכללה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את הידוע לנו כי  .9
 כריתת מספר עצים מצומצם או הדברה נקודתית. 

 :את התשלומים הבאים מכללה תשלם המכללה לקבלןשל ה הנלשביעות רצובתמורה למתן השירותים  .10

כמות משוערת  מהות העבודה / השרות 
לצורך חישוב 
סל. אינו מחייב 

 את המכללה

A 

מחיר מוצע 
לא כולל 

 מע"מ

B 

מחיר סל לא 
 כולל מע"מ

 

A*B 

עובדים בהתאם לצורך של  2-3יום עבודה כולל  .1
המפורטות שעות עבודה. כולל כל העבודות  8מינימום 

גיזום כריתה הדברה בהתאם להנחיות המפקח. 
 באחריות המציע לכל הציוד הנדרש.

10   

   10 פינוי משאית לאתר מורשה .2

   1 הדברת עץ נגד חדקונית הדקל .3

   1 הדברת עץ נגד תהלוכן האורן .4

   1 עיצוב עצים בכל גובה .5
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    מטר 4גיזום עצים חזק בגובה עד  .6

    מטר 12מטר עד  4ום עצים חזק בגובה מעל גיז .7

    מטר 12גיזום עצים בגובה מעל  .8

    מטר 4כריתה בעצים  עד גובה  .9

    מטר 8מטר עד  4כריתה בעצים  בגובה מעל  .10

    מטר 15מטר ועד  8כריתה של עצים מעל  .11

    מטר 4כריתה של דקלים עד גובה  .12

    מטר 4מעל כריתה של דקלים  .13

    סה"כ לפני מע"מ 

    סה"כ כולל מע"מ 

     

ידי המכללה מכוח ההסכם -הקבלן מצהיר ומאשר כי לאחר בדיקה שערך, התמורה המשולמת לו על .10.1
עבור אספקת השירותים משקפת את העלות השעתית הכוללת של עובדיו, וכי התמורה המשולמת לו 

 כללה את מלוא זכויותיהם על פי הדין, וכפי שיהיו מעת לעת.מאפשרת לו לשלם לעובדיו המוצבים במ
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 והדברה של עצים שירותי גיזוםמפרט טכני ל - 'בנספח 
 

 .מדרכות וכדומה ,פסי ירק ,גיזום וכריתת עצים בשדרות .1

המאושר על ידי  ,ניקוי ופינוי הגזם והחומר הכרות אל אתר מורשה ,הגיזום ו/או הכריתה כוללים איסוף .2

 יש להציג אישורי פינוי בהתאם לנדרש. לאיכות הסביבה. משרד

כל הציוד בו ייעשה שימוש יהיה תקין  בהתאם לצורך. ,העבודה תבצעה באמצעות מנוף או מתקן הרמה .3

 ובדוק על ידי בודק  מוסמך של כלל מתקני ההרמה והמנופים.

, משאיות איסוף גזם, םרונילרבות טרקט ,כל ציוד מכני שידרש לביצוע העבודהלספק באחריות המציע   .4

זום יוכל ציוד האחר הנדרש והכרחי לביצוע שירותי הג צינורות לביצוע הדברה בלחץ או בכל דרך אחרת,

 וכיוצא בזה. וההדברה

ים אשר יאושרו על ידי המפקח מטעם רמע דרך קודקוד הצמיחה באמצעות חוהדברה נגד קונפידור תבוצ .5

 מטר. 6-8גובה עצי דקל קנרי ב 40משוער כ  המכללה.

 לפרט -הדברה של חדקונית הדקל .6

 לפרט -הדברה של תהלוכן האורן  .7

 הקבלן המבצע מתחייב לבצע את העבודה בתאום ולפי הנחיות הגורם המאשר במכללה. .8

תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, לרבות  דין,עומד בכל דרישות הכי הוא הקבלן המבצע מתחייב  .9

 )תנאי סף( 2007 -ס"ז תש

, כורת מוסמך, אישור ממונה מומחה" גוזם"הקבלן מתחייב לספק אישורי העסקה כחוק, תעודות  .10

 בטיחות.

  על חשבונו, לכל המתקנים בהם ניתנים השירותים. והקבלן אחראי לדאוג להסיע את עובדי .11

 ימי עבודה . 20כ  ,₪ 100,000 -ל 60,000נעים בין המשוערים השנתיים היקפי העבודה   .12
 עבודות נקודתיות לאור מפגע בטיחות, הערכות לבינוי וכדומה. נוודכנו כי יתכהמציעים ע
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 תצהיר המציע -' גספח נ

אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר שהוזהרתי כי 

 בזה בכתב כדלקמן:עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

"( החברה)להלן: " ___________________________ תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת .1

המוגשת , שם הבעלים________________________ טלפונים: _________________________

)להלן:  עבור המכללה האקדמית בית ברל הספקת שירותי גיזום והדברה -  10תשפ"ב מכרז במסגרת 

 "(.המכרז"

 .ומטעמה הנני משמש בתפקיד __________________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה .2

תנאי שנים,  5הנני מצהיר כי החברה הינה חברה קבלנית הפועלת בשוק החל משנת ___________ )לפחות  .3

 .לגופים פרטיים וציבוריים הספקת שירותי גיזום והדברה(, והמתמחה בסף

בהיקף התקשרות של לפחות , מוסדות הדומים למכללה 2הנני מצהיר כי לחברה ניסיון עבודה בלפחות  .4

, כמפורט (2018-2021, וזאת במהלך שלוש השנים שקדמו למועד עריכת המכרז )כל אחד ,בשנה₪  70,000

רות, יהש פירוט מועד מתןמוסדות וגופים להם סיפקה החברה את השירותים, ציין יש ל] בטבלה שלהלן:

 . [היקף ההתקשרות עם המוסד, שם איש קשר וטלפון ליצירת קשר

 איש קשר, תפקיד  היקף ההתקשרות מועד מתן השרות שם המוסד / הארגון

 וטלפון זמין

    

    

    

 

מטעם משרד בתוקף, תעודת "גוזם מומחה" החברה מעסיקה לפחות עובד אחד במשרה מלאה המחזיק ב .5

 בהתאם. אסמכתאות  מצורפות החקלאות.

מדביר במבנים ובשטח עם מדביר המחזיק ברישיון  [יש לסמן] התקשרה בהסכם תקףהחברה מעסיקה/ .6

מצורפות אסמכתאות . 2016-חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ובתוקף, בהתאם ל פתוח

   .מתאימות

עבודה בתוקף לביצוע ישור אכל העובדים אשר יעניקו את השירותים למכללה מטעם החברה מחזיקים ב .7

תקנות לרבות כל דין, דרישות ל,  בהתאם עבור המכללה גיזוםהעבודות צורך ביצוע להנדרש  ,בגובה

 . מצורפות אסמכתאות מתאימות. 2007 -ס"ז הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תש
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 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .8

 

 

 

_______________     _______________________ 

 חתימה                             ת א ר י ך          

 

 

 אישור עו"ד / רו"ח

שיון ____________________, מאשר בזה כי ביום יאני הח"מ, _________________, מספר ר
 גב'/בפניי במשרדי ברחוב _____________________,  מר ה/_____________, הופיע
, ולאחר אשר הזדהה/תה בפניי באמצעות תעודת זהות מס' ________________, ____________________

יעשה כן, ת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/יהיה צפוית/להצהיר את האמת, וכי  ה/כי עליו ה/שהזהרתיו
 עליה. ה/את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם ה/אישר

 

______________ ______________ 

 חתימה וחותמת תאריך
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 ד'נספח 

 ערבות ביצוע - נוסח הערבות הבנקאית
                                                                                                               

 תאריך: _____________

 

 לכבוד

 )ע.ר.( בית ברל המכללה האקדמית

 נ.,א.ג.

 _______________מס' אוטונומית ערבות בנקאית הנדון: 

 

אלפים  עשרתש"ח ) 10,000בזה כלפיכם, יחד ולחוד, לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  מתחייביםאנו 
_ )להלן: _____________________"(, שתדרשו מאת __________סכום הערבות(. )להלן: "שקלים חדשים

הספקת שירותי  -  10תשפ"ב מכרז התקשרות מיום ______________ מכוח להסכם ה"(, בקשר הנערב"
 עבור המכללה האקדמית בית ברל. גיזום והדברה

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

רבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו ן עיהפרשי ההצמדה לעני
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק  -הפרשי ההצמדה 

במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 , ללא כל הפרשי הצמדה.הערבות

 

ימים  7התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה אוטונומית ובלתי מותנית. אנו נשלם לכם את סכום הקרן תוך 
מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק החוב  כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
 האמור מאת החייב.

 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי  ]??[ 31.08.2022 ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד ליום 
_____________ לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה ______________הסניף החתום מטה שמענו הוא: 

 ו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.שתגיע אלינ

 ערבות זו אינה ניתנת להסב ו/או העברה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,

 בע"מ בנק _________

 סניף ____________
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 אישור קיום ביטוחים -'ה נספח

 אישור עריכת ביטוחי הקבלן
 :הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 ור זה מיטיב עם מבקש האישור.האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באיש

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

  שם

המכללה האקדמית בית 
ו/או עובדיה ו/או  ברל

 מנהליה

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

גיזום שירותי אחר: ☒
וכל שירות והדברה 

 נלווה בקשר לאמור.

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 ן שירותיםמזמי☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 

 ת.ז./ח.פ.

580029429 

 ת.ז./ח.פ.

 מען

 44905דואר בית ברל, 

 

 מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 

לפי  חלוקה
 גבולות

אחריות או 
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

 וספיםנ כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 'ג צד

 

 ביט 
 מהדורה
_____ 

, 309, 304, 302 "חש 2,000,000  
315 ,321 ,322 ,
328 ,329    

 אחריות
 מעבידים

 ביט 
 מהדורה
_____ 

, 319,  309, 304 "חש 20,000,000  
328 

 אחריות
 מקצועית

, 309, 304, 302 "חש 2,000,000    
321 ,325 ,327 ,
328 ,332- 6 

  ,חודשים

 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים 
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 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים 

 גינון, גיזום וצמחיה-017

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 'ונספח 
 והדברה גיזוםנוהל בטיחות לקבלן 

 
 

 :בית ברלהאקדמית  הבמכלל ,והדברה שירותי גיזוםבקשר עם הענקת הנחיות והוראות בטיחות 

 כללי

מעניק וגורמים חיצוניים לגבי דרישות הבטיחות מאת הקבלן הבא להנחות גורמים פנימיים הינו תקציר הנוהל זה 
      ש.פגיעות בנפש וברכו על מנת למנוע שירותים בשטח קמפוס המכללה,

 .הווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרותמנספח הבטיחות שבנוהל זה 

 לקיים כל סעיפי נספח הבטיחות בנוהל זה. –באחריות הקבלן 

 

 במכללה הענקת שירותיםהנחיות והוראות בטיחות ל

על הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  .1
טרם  –חדש( התקנות והכללים. כמו כן על הקבלן לחתום על הצהרת הבטיחות בנספח א' לנוהל זה 

 .הענקת השירותים בשטח האתרתחילת 

 ה בגובה לעובדי כוח העזר.על הקבלן לדאוג לקיים הדרכות עבוד .2

     והגיהות.תקנות הבטיחות  ,על הקבלן להקפיד על קיום  כללי הבטיחות בעבודה .3

כל החומרים לצורכי הדברה או שימוש בחומרים אחרים יהיו בעלי תו תקן ויהיו מאושרים על ידי  .4
 המפקח מטעם המכללה.

בעלי אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או ל המכונות, ציוד ורכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק וכ .5
 לרבות של משרד התחבורה. ,כל רישוי אחר

 –יש להשתמש בציוד מגן אישי כקבוע בתקנות לרבות בגדי מגן, נעלי בטיחות, כובע מגן ואפוד זוהר  .6
 כציוד מגן אישי בסיסי חובה.

ר עבודה בו קיים סיכון חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל את .7
 הבטיחות במכללת בית ברל.יתואם עם ממונה  –בטיחות לרבות עבודה על מנופים. תחום הגידור וצורתו 

 שיון מתאים על פי חוק.יתיעשה על ידי בעל ראו עובדיו  נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן  .8

 שלא במסגרת ביצוע העבודה.  מכללההן לשוטט בשטחי אי .9

 קיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי העבודה וכל חומר עם סיום העבודה.יר על ניש לשמו .10

 או בא כוחו בכל ציוד של המפעל. מכללהאין להשתמש ללא רשות ממנהל ה .11

 שנה. 18אין להעסיק בעבודה נערים שגילם מתחת לגיל  .12

 יוד.יש לדווח על כך לאחראי הצ מכללהשל האו מבנה בכל מקרה בו נגרם נזק לציוד  .13

אם לצורך ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים, יש להודיע על כך  .14
 לממונה על הבטיחות ולקבל אישורו מראש.

 ו/או מבא כוחו. כללה ללא קבלת אישור מראש ממנהל המ  כללהאין להבעיר אש בשטח המ .15
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 שיטת התדרוך

 קה של המכללהוהתחזו/או מנהל  כללהן העבודה: מפקח מטעם המעל  הקבלן לקיים מפגש ראשוני עם מזמי
 לקבל אישור לתחילת העבודה.

חריגה ו/או אי  ללהפסיק כל עבודה של הקבלן במקרה ש מטעמהוממונה הבטיחות  מכללההבסמכות מנהל 
 הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

יש לדווח על כך מיידית לממונה על  ע"י הקבלן מתרחש מקרה מסוכן, אספקת השירותים במידה ובמהלך 
 .במשרד העבודה והרווחה אזוריולמפקח עבודה  במכללת בית ברל, למנהל ההחזקה הבטיחות

 

 תאריך :_____________ 

 

 נספח א             

 

 הצהרת הקבלן

, מצהיר בזה כי  אספקת השירותים למכללהעובדים לצורך _______אני החתום מטה המועסק /מעסיק  .1
ונהירים לי / להם הסיכונים האפשריים  ____-באו לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים, הנהוגים הוב

 כללה.בשטחי המ

פי כל דין סדרי העבודה -הריני מתחייב שאני ו/או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגיהות על .2
או  -ממונה על הבטיחות מנהל יחידת התחזוקה וה -  כללההמנציגי והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות 

 .םיד מי שהוסמך על 

 אני מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו/או  לקבלני המשנה מטעמי את הנחיות הבטיחות. .3

ני מצהיר בזאת כי בידי כל הביטוחים הנדרשים בהתאם לחוק,כולל כיסוי ביטוחי לעובדים ולצד א .4
 שלישי.

דה באש גלויה, לכניסה לכל מחסן  או שטח בעל לעבו _______ מנציג אני מתחייב לבקש היתר מראש  .5
 סיכון מיוחד שיידרש במהלך עבודתי.

 

 שם הקבלן:_________________________      

 

 כתובת הקבלן:_________________________      

 

 טלפון הקבלן:__________________________      

 

 

 הקבלן __________________חתימת הקבלן __________________    חותמת       

 

 

 


