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 2022-10 מכרז פומבי:  

 

 מכרז למתן שירותי ניהול ואחזקה של מרכז תחבורה בעיר ערד 

שירותי ניהול ואחזקה של מרכז תחבורה עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: 

 בעיר ערד 

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר 

  .12:00השעה מ החל 2202/02/23מתאריך החל www.arad.muni.il העירייה 

שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה ₪  3,000את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 

; 18:30  -16:00; אחה"צ, ביום א' בין השעות 12:30 – 08:30בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 

 ; יום ב' אין קבלת קהל.08:30-15:30ג' בין השעות יום 

לתיבת  16:00בשעה  2202/03/31ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 

 המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

 .הינם כמפורט במסמכי המכרז :  תנאי הסף להשתתפות במכרז

 

חזקה של מרכז תחבורה בעיר ערד, בהיקפים שירותי ניהול וא: תיאור כללי של העבודה

 במסמכי המכרז.   ובתחומי אחריות כפי שמפורט

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת 

 הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

 

 רדו של מנכ"ל העירייה.   נפגשים במש 11:00בשעה  2202/03/07סיור הקבלנים יתקיים ביום 

כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו  חובההשתתפות בסיור זה הינה 

 תיפסל.

 .14:00 – 09:00בשעות  08-9951602לברורים ניתן לפנות למשרד מנכ"ל העירייה בטלפון: 

 

 עו"ד ניסן בן חמו

  ראש העיר

http://www.arad.muni.il/
http://www.arad.muni.il/
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 עיריית ערד

 10-2022 מכרז פומבי מספר

למתן שירותי ניהול ואחזקה של מרכז 

 תחבורה בעיר ערד 
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 נספחים:

 טופס הצעת מחיר – נספח א'

 תוכנית כללית של המתחם – נספח ב'

 והסכם שכירות עם המפעיל הסכם הניהול – נספח ג'

 פה מ –להסכם  1נספח 

 תחזוקה שירותי מפרט –להסכם  2נספח 

 הסכם שכירות  –להסכם  3נספח 

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס,  – נספח ד'

  1976 –שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(,התשל"ו 

  והעדר זיקה ניגוד עניינים הצהרה על העדר – נספח ה'

 תצהיר זכויות עובדים ושכר מינימום   - ספח ו'נ

 תצהיר העסקת עובדים זרים   –נספח ז' 

 התחייבות לקיים חקיקה בתחום העסקת עובדים   –נספח ח' 

 נוסח ערבות מכרז  – נספח ט'

 נוסח ערבות ביצוע    - נספח י'

 תצהיר אימות תוכן ההצעה – נספח יא'

 ביטוחים  קיוםאישור  – נספח יב'
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 מבוא .1

עיריית ערד מזמינה בזאת הצעות לשירותי ניהול ואחזקה של מרכז תחבורה בעיר ערד, 

 בהיקפים ובתחומי אחריות כפי שיפורט בהמשך.

הזוכה במרכז יידרש לחתום על הסכם התקשרות מול מפעילי התח"צ המשתמשים במרכז 

סגרת הסכם ההתקשרות, התחבורה וכל ההתנהלות תעשה מולם בלבד, זאת ועוד, במ

 למשרד התחבורה יהיו זכויות כצד שלישי שיחולו על הצדדים להסכם. 

 הגדרות .2

 התחנה המרכזית או מרכז התחבורה בעיר ערד. – "המתחם" או "התחנה" 2.1

 מכרז למתן שירותי ניהול ואחזקה למרכז התחבורה בעיר ערד. –המכרז" " 2.2

אשר ייבחר בסיומו של ההליך  הזוכה – "החברה" או "חברת הניהול" או" המבצע" 2.3

 נשוא המכרז. 

 עיריית ערד. –" המזמין" 2.4

 משרד התחבורה. –" המשרד" 2.5

מכלול המסמכים, האישורים וכל החומר אשר יוגש על ידי המציע בתגובה  –" ההצעה" 2.6

 למכרז.

הגדרה של קבוצת קווים בעלי מאפיינים גיאוגרפיים ותפעוליים  –" אשכול קווים" 2.7

 ו יוצאו למכרז על ידי המשרד, ויופעלו על ידי מפעיל.משותפים, שהוצאו א

הסכם שנחתם בין הממשלה לבין מפעיל בנוגע להפעלת אשכול  –" הסכם הפעלה" 2.8

 קווים. 

תאגיד המפעיל קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים,  שניתן לו  –" מפעיל" 2.9

 רישיון לכך.

 תחבורה ציבורית.  - תח"צ 2.10

 עיריית ערד. –" עירייה" 2.11

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי .3

. הצעות של מציעים שלא יעמדו בתנאי המציעים נדרשים לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן

 מתנאי הסף כאמור ייפסלו. התנאים הם כדלקמן:

 המציע רכש את מסמכי המכרז.  3.1
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המציע יצרף להצעתו עותק מהקבלה על רכישת מסמכי המכרז, וזאת כהוכחה לעמידה 

 בתנאי סף זה. 

מציע להיות גוף משפטי מאוגד ורשום כחברה ברשם החברות בשנתיים האחרונות על ה 3.2

 לפחות.

בביצוע  או של קבלני משנה קבועים מטעמו\של המציע עצמו וניסיון קודם מוכח  3.3

 של: במשך השנתיים האחרונות לפחותעבודות אחזקה וניהול 

היתר מ"ר ברוטו כ"א בהם הוא מבצע בין  2,000מבנים בשטח של  2לפחות  3.3.1

 עבודות כדלקמן:

 ניקיון והדברה 3.3.1.1

 אבטחה ומודיעין 3.3.1.2

 אחזקת מערכות, מיזוג אויר, כיבוי אש 3.3.1.3

 חשמל, כולל תחזוקה שוטפת 3.3.1.4

 ניהול מערך התחשבנויות  3.3.1.5

 לפחות )על המציעים לצרף אישור רו"ח(.₪  2,000,000מחזור כספי שנתי של  3.3.2

 :רישיון בר תוקף על שמו או על שם קבלן משנה מטעמו 3.4

שירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה  לקיום משרד 3.4.1

 .1972 –תשל"ב 

 )רישיון מיוחד(. 1949ג' לחוק כלי  ירייה תש"ט  10לפי סעיף   3.4.2

ובעל ההיתרים הדרושים לפי תקנות  1968 –לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח  3.4.3

-ISOובעל הסמכה לאיכות  1975 –רישוי עסקים )הדברת מזיקים( תשל"ה 

 תחום הדברת מזיקים.ב  9002

בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  3.5

 –חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו 

1976 . 

על המציע להיות גוף המקיים לגבי עובדיו את חוקי העבודה המפורטים בנספח למכרז  3.6

 זה.

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי עתו, להבטחת קיום הצ 3.7

על פי  ₪ 50,000מותנית, וצמודה למדד המחירים לצרכן, לזכות עיריית ערד, על סך 

  .01/07/2022הערבות תהא בתוקף עד לתאריך  .ט'הנוסח המצ"ב כנספח 

 מובהר בזאת כי כל סטייה מנוסח הערבות תביא לפסילת ההצעה. 3.8

זו  ערבות ר למציעים שלא יזכו במכרז, המציע שיזכה במכרז, יחליףערבות זו תוחז 3.9

שתהיה בתוקף בכל תקופת החוזה כולל ₪,  150,000בערבות לביצוע החוזה על סך 

וזאת בהתאם לנוסח המצ"ב  לאחר סיום ההתקשרות יום 90תקופות הארכה ועוד 

 .י'כנספח 

וכל המסמכים הנדרשים  הצעת המציע תוגש ע"י ישות משפטית אחת בלבד והניסיון 3.10

 במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שמה בלבד.
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המציע איננו מפעיל תחבורה ציבורית בישראל ולא חברה הקשורה למפעיל תחבורה  3.11

 ציבורית.

  

  כללי רקע .4

מ"ר  400 -דונם, הכולל מבנה בגודל של כ  3 -מתחם מרכז התחבורה מתפרס על שטח של כ 

 עים וחלקו משרדי חברות התחבורה וקפיטריה.שמש כאולם נוסמשחלקו 

 במרכז התחבורה הוקמו האלמנטים כדלקמן:

 .חמישה רציפים להעלאת הנוסעים, שמונה חניות תפעוליות לאוטובוסים  

 ."שלוש עמדות עצירה עבור אוטובוסים להורדת נוסעים ואזור חניות ל"הורד וסע 

 לם נוסעים, חדרי נהגים, קופה, מבנה בגודל של כארבעה מאות מטר הכולל בתוכו: או

 מחסן קיים בחזקת העירייה. –מודיעין, עמדת שירות, חדרי שירותים וקפטריה 

 

וחלק  2. במגרשים 1/114/03/24בתוכנית מפורטת  4עד  2מרכז התחבורה הוקם על מגרשים 

ללה נס 4 -וחלק מ 2חניות תפעוליות לאוטובוסים. במגרשים  8 -רציפים ו 5הוקם מבנה,   3-מ

חניה ציבורית ושצ"פ, אשר העירייה בעלת הרשאת שימוש בו במסגרת הקצאה לצרכי הציבור. 

 בתפעול העירייה.  -בלבד, השאר  3 –וחלק מ 2נשוא המכרז: תפעול מגרשים 

  שנים, עם אופציית הארכה לשנתיים נוספות בידי המזמין. 3משך תקופת הזיכיון 

 '.   תוכניות המתחם ותיאורו מצ"ב כנספח ב

, לרבות "AS-IS"את מלוא שטח המתקן מעירית ערד במצבו יקבל לאחריותו   הזוכה במכרז

שילוט אלקטרוני, הריהוט וציוד נייד הקיים ולא תתקבל כל טענה על אי ידיעה או אי 

 להלן.  פורטהתאמה. על הזוכה במכרז לקחת בחשבון התקנות והשלמת ציוד בהתאם למ

הקווים המופעלים היום ע"י אגד וחברת מטרופולין בערד, כאשר במרכז התחבורה יופעלו כל 

 בעתיד  מתוכנן כי זכיין אחד בלבד יפעיל הקווים הנ"ל. 

מרכז תחבורה יפתח רבע שעה לפני יציאת האוטובוס הראשון וייסגר רבע שעה אחרי יציאת 

 האוטובוס האחרון. 

התאם לאשכולות הקווים כאמור מרכז התחבורה ישמש את מפעילי התח"צ אשר יפעילו ב

בתחומי העיר ערד. משכך, הסכם התקשרות ייחתם בין המבצע לבין משתמשי המתחם 

 בלבד, כאשר למשרד התחבורה יוגדרו זכויות כצד שלישי במסגרת ההסכם.

 :בין היתרכחלק מהזכויות הנ"ל יכללו 

 הזכות להורות על שינוי הרציפים המיועדים לשמש את האוטובוסים. .1

 ורות על כניסת שוכר חדש למושכר חלף השוכר, בתנאים זהים.הזכות לה .2

 הזכות להורות על ביטול ההתקשרות. .3

 .המונהג בהסכם ובמכרז זה  SLA –ע"פ מנגנון ה  הורדותהזכות ל .4
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במקביל לזכויות אילו משרד התחבורה יבטיח רציפות של שימוש במתחם ע"י מפעילי 

רים של עיכובים ואי העברת תשלומים ע"י התח"צ לאורך תקופת ההתקשרות. כמו כן, במק

מפעילי התח"צ לחברת הניהול, רשאי המשרד לקזז סכומי סובסידיה המגיעים למפעילי 

התח"צ ולהעבירם לחברת הניהול, זאת לאחר בחינת הדברים וככול שימצא כי אין מדובר 

דירה במחלוקת עניינית ובתום לב שעילתה טענות של המפעיל כלפי החברה שהמקום להס

 הינו בבתי המשפט המוסמכים.

כמו כן, במתחם, מוקצה שטח המיועד להפעלת קפיטריה, הזיכיון להפעלת הקפיטריה 

יינתן לזוכה במכרז זה. כנגד קבלת הזיכיון יקוזז הסכום שיוגש ע"י הזוכה במסגרת הצעתו 

 במכרז, כך שמהתמורה הכוללת המתבקשת על ידו יקוזזו ההכנסות מהפעלת קפיטריה. 

מובהר בזאת כי הסכום הקובע להתחשבנות הינו הסכום בהתאם להצעת המחיר ללא קשר 

 עם ההכנסות בפועל.

 

 הנדרשים השירותים .5

 :כללי

לקבל על עצמו את האחריות לניהול ותפעול על כל שטחי המתחם, תוך טיפול   מהמבצע יידרש

ם הנדרשים מחברת מובהר בזאת כי מכלול השירותי בכל מגוון הנושאים הקשורים למתקן.

 על כל חלקיו ואזוריו. המתקן בכללותוהניהול הינם עבור 

 : תחומי האחריות עיקרילהלן פירוט 

 ניהול. .1
 אבטחת התחנה. .2
ניקיון כולל של התחנה לרבות שירותים ציבוריים, משרדים ושטחים ציבוריים )כולל  .3

 רחבת אוטובוסים, רציפים ומבואות(.
ות מיזוג אויר, גילוי אש, כריזה, חשמל ושילוט אחזקה, תפעול ותחזוקה של מערכ .4

 בשטחים הציבוריים. 
 גינון. .5
 גביה של  שכ"ד עבור העירייה, חשבונות החשמל, הארנונה ומים.  -שוטף   .6
 

 ניהול 5.1

 חברת הניהול תאייש מנהל למתקן. 

את  בין היתרויבצע  ואחראי לניהול הכללי והשוטף של התחנה חמושהמנהל יהיה 
 מן:המשימות כדלק

 קבלת פניות מהציבור 

  להלן 5.4אחריות לתחזוקה / הפניה לקבלני משנה,  כמפורט בסעיף 

 צופה סורק ע"פ דרישות המשטרה 

 איש הקשר מול הגורמים הרשויות 
  

 אבטחת התחנה 5.2
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חברת הניהול תדאג לאיוש המאבטחים / שומרים במתחם התחנה בהתאם לתקנים 

וראות הנהוגות ע"פ כל דין ובפרט ולדרישות משטרת ישראל ובהתאם למכלול הה

 תשלום שכר מינימום ודיני העסקה.

לצורך תמחור ההצעה על המציע לקחת בחשבון בהצעתו שלושה שומרים/מאבטחים, 

 בשער הכניסה לרחבת האוטובוסים.  לישישניים לכניסה לאולם הנוסעים והש

  ימים בשבוע.  7שעות ביממה,  24למשך  –שומר רחבת האוטובוסים 

 2  )בהתאם לשעות פעילות  –שומרי כניסה ראשית )אחד בודק ואחד צופה סורק

 התחנה.  

כאמור לעיל, מובהר בזאת כי מנהל התחנה ישמש גם כצופה סורק חמוש נוסף לצורך 

 דרישות האבטחה. 

 ניקיון מרכז התחבורה 5.3

במסגרת ניקיון השטחים הציבוריים יכללו כל שטחי התחנה, ללא יוצא מן הכלל, דגש 

 על השירותים הציבוריים,  רחבת האוטובוסים, רציפים ומבואות התחנה.

ערב על מנת למלא את המשימות  –חברת הניהול תפעיל עובד ניקיון יום, ואחה"צ 

היומיות והתקופתיות הנדרשות ותספק את כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים 

חים המשותפים לביצוע. העבודות שיתבצעו על ידי עובדי החברה, בחצרות ובשט

 במשרדים והחומרים שיספק יכללו בין היתר:

 .בצוע עבודות ניקיון יומיות שוטפות במהלך שעות פעילות התחנה 

  .אחריות לחזות נקייה של התחנה 

  יבוצעו במיידי. -פנוי וניקוי מפגעים המסכנים את הציבור 

  והדברת שבועיות, חודשיות, חצי שנתיות ושנתיות  -עבודות ניקיון תקופתיות

מזיקים חודשית, יתבצעו על ידי צוותים בהיקף כנדרש לביצוע העבודה, בשעות 

 פעילותה התקינה של התחנה.ל הפרעהובפרקי זמן שימנעו ככל האפשר 

  אספקה של כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות הניקיון וההדברה ואחריות

 לטיב החומרים למניעת נזקים )החלקה, הרעלה וכיו"ב(.

 

 שירותים  ציבורייםון השטחים וניקי 5.3.1
 

 ריכוז משימות 5.3.1.1
 

חברת הניהול תפעיל עובד ניקיון אשר יוצב במתחם התחנה במשך כל שעות 

פעילות התחנה, על מנת למלא את המשימות היומיות והתקופתיות הנדרשות 

ותספק את כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע. העבודות שיתבצעו על 

בשטחים ובשירותים הציבוריים וכן החומרים שיספק יכללו ידי עובדי החברה, 

 בין היתר:

 .בצוע עבודות ניקיון יומיות שוטפות במהלך כל שעות פעילות התחנה 
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  שבועיות, חודשיות, חצי שנתיות ושנתיות  -עבודות ניקיון תקופתיות

והדברת מזיקים חצי שנתית, יתבצעו על ידי צוותים בהיקף כנדרש לביצוע 

פעילותה התקינה ל הפרעהבשעות ובפרקי זמן שימנעו ככל האפשר  העבודה,

 של התחנה.

  אספקה של כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות הניקיון וההדברה

 ואחריות לטיב החומרים למניעת נזקים )החלקה, הרעלה וכיו"ב(.

 

 פירוט עבודה: 5.3.1.2
 

 פרוט עבודות שוטפות במשך היום
 
 ם. יפגעים ומטרדים היגייניהיענות מיידית לקריאות להסרת מ 

  ביקורת וניקוי יזום, כל שעה עגולה, של תאי השירותים לרבות

 אסלות, ריצפה, שיש, כיורים, משתנות, מראות וכדומה.

  ,השלמת חומרים מתכלים כדוגמת נייר טואלט, רשתות למשתנות

 חומרי סבון, חומרי ריח וכדומה באופן שוטף.

  פעמים ביום, של השטחים בקורת וניקוי יזום, לפחות שלוש

 הציבוריים.

  בקורת וניקוי יזום, לפחות פעם ביום של מחיצות בשירותים לרבות

 מתחת למשטחי השיש.

  בקורת ניקוי והסרה יזומות, לפחות פעם ביום, של גרפיטי או חומרים

 דבקים )מסטיקים וכדומה(.

 
 תקופתית –פירוט עבודה  5.3.1.3

 
 ל שטחי המשרדים()בנוסף לניקיון יומי, בכ ניקיון שבועי

 .הסרת כתמים ממעקות ומסגרות 

 .הסרת קורי עכביש גלויים ולכלוך בפינות 

  לעיל. 5.3.1ניקוי יסודי של כל האמור בסעיף 

 
 )בנוסף לניקיון יומי ושבועי( ניקיון חודשי

 .ניקוי שלטים 

 .ניקוי מפזרי אויר של מערכות מיזוג אויר 

 .ניקוי מפצי הריח 

 לעיל. 5.3.1ור בסעיף ניקיון יסודי של כל האמ 

 
 (וחודשי )בנוסף לניקיון יומי שבועי ניקיון תלת חודשי

 .קרצוף רצפות 

 .שטיפת תאי השירותים לרבות האסלות ורצפות באמצעות קיטור 
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 .מריחת וקס וביצוע פוליש 

 .ניקוי וקרצוף של כל הקירות המצופים בשיש 

 .בצוע כל פעולות ההדברה הנחוצות 

 פירוט עבודות נוספות 5.3.2
 

 :עבודות בעדיפות ראשונהא(   

 .ריקון פחי האשפה מהרחבות, המבואות  והמעברים שמסביב לרציפים 

  איסוף פסולת, טאטוא והסרת כתמים מהרחבות, המבואות והמעברים

 שמסביב לרציפים.

 .ניקוי דלתות וחזיתות זכוכית מלכלוך וכתמים בעיקר באזור הרציפים 

 

  פרוט עבודות שוטפות במשך היום ב(  

 ם, יהיענות בעדיפות ראשונה לקריאות להסרת מפגעים ומטרדים היגייני

הסרת לכלוך סביבתי, ניקוי חומרים שנשפכו, השלמת חומרים מתכלים 

 וכדומה, בכל שטחי התחנה.

  טאטוא הרחבות והמעברים, איסוף פסולת גסה והסרת לכלוכים דביקים

 לפחות שלוש פעמים  ביום.

 כל שטחי  התחנה לרבות החלפת שקיות הניילון ריקון פחי אשפה ומאפרות ב

 וניקוי הפחים במטלית לחה באופן שוטף.

 .איסוף פסולת גסה ברחבת האוטובוסים לפחות פעמיים ביום 

  הסרת אבק וניקוי במטלית לחה של כל הריהוט והאבזור לרבות הפרזול, עד

לגובה של שני מטר ועשרים ס"מ, לרבות הסרת כתמים בולטים מחלונות 

 ויטרינות. ו

 .שטיפת רצפות הגרניט לפחות פעמיים ביום 

 .טאטוא והסרת כתמים מרצפות וציפויים למיניהם 

 .ניקוי מאבק והסרת כתמים מכל הזכוכיות ומסגרותיהן בכל מתחם התחנה 

 

 תקופתית: – נוספת פירוט עבודה 5.3.3
 

 )בנוסף לניקיון יומי, בכל שטחי המשרדים( ניקיון שבועי

  ומסגרות.הסרת כתמים ממעקות 

 .הסרת קורי עכביש גלויים ולכלוך בפינות 

 .ניקוי מסגרות תמונות וחפצי אומנות במטלית לחה 

 .ניקוי יסודי של ריהוט שטחים ציבוריים ודלפקים לרבות במטלית לחה 

 .ניקוי ציוד משרדי לרבות מקלדות וצגי מחשב בחומרים מתאימים 

 שרדים לרבות במטלית ניקוי יסודי של לכלוך ואבק של ומתחת לרהיטים במ

 לחה.
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 .ניקוי יסודי של שירותים ומחיצות בשירותים לרבות מתחת למשטחי השיש 

 .ניקוי יסודי של מטבחונים ופנים מקררים ומחמים 

 .ניקוי עלים של צמחיה פנימית ובדיקת מצב המים באדניות 

 .ניקוי יסודי של מסגרות וריהוט שטחים ציבוריים לרבות במטלית לחה 

 די של הרציפים ורצפות הגרניט כולל הסרת חומרים דבקים.ניקוי יסו 

 .טאטוא רחבת האוטובוסים באמצעות מטאטא כביש 

 

 )בנוסף לניקיון יומי ושבועי( ניקיון חודשי

  ניקיון יסודי של חצרות, סביב עמודים ופינות, מעקות חיצוניים, ריהוט חיצוני

 וכדומה.

 .ניקוי שלטים 

 שמל ומארונות כבוי אש.סריקה ופנוי פסולת מארונות ח 

 .ניקוי מפזרי אויר של מערכות מיזוג אויר 

 .ניקוי אבק ושאיבת אבק יסודית מריהוט מרופד 

 .ניקוי יסודי של חלונות מצידם הפנימי 

 .שאיבת אבק מוילונות 

 

 (וחודשי )בנוסף לניקיון יומי שבועי ניקיון תלת חודשי

 .ניקוי יסודי של כל רכיבי הזכוכית לכל גובהם 

 צוף רצפות הגרניט. קר 

 .בצוע כל פעולות ההדברה הנחוצות לתחנה 

 .שטיפת רחבת האוטובוסים באמצעות קיטור 

 (ותלת חודשי )בנוסף לניקיון יומי, שבועי חודשי ניקיון חצי שנתי

 .מריחת וקס וביצוע פוליש לכל הרצפות במתחם 

 .ניקוי וקרצוף של כל הקירות במתחם 

 קוי בשמפו יבש.שאיבת אבק יסודית משטיחים וני 

  .ניקוי ושטיפת וילונות לרבות ניקוי יבש כנדרש 

 .ניקוי ספריות ומדפים לרבות פינוי התכולה כנדרש לניקוי 

 קים לרחוב באמצעות קיטור.ישטיפת השטחים המש 

 

 ימים, שעות עבודה ותפקידים   5.3.4
 

עובדי החברה הקבועים בניקיון השטחים והשירותים הציבוריים יתייצבו לעבודה 
 תחנה כמפורט בטבלה שלהלן:ב
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 תפקידים קבועים שעות יום תקופה

 ה' –א'  כל תקופת החוזה

 ערבי חג -ו'

 

07:00 – 21:00 

07:00 – 14:00 

 

 עובד  1

 עובד 1

 

 

 

 

 

 

 אחזקה תפעול ותחזוקת התחנה 5.4

 ריכוז משימות 5.4.1
תעסיק עובד  החברה חברת הניהול תתחזק ותפעיל את כל המערכות במרחב התחנה.

קה, אשר יוצב במתחם בהתאם לשעות פעילות שיפורטו בהמשך, תעסיק קבלני תחזו

משנה במידת הצורך ותספק את כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע, על 

מנת למלא את המשימות היומיות והתקופתיות הנדרשות. העבודות שיתבצעו על 

 ידי עובדי החברה, יכללו בין היתר:

  מערכות מיזוג האוויר.אחזקה תפעול ותחזוקה של 

 .אחזקה תפעול ותחזוקה של מערכות גילוי האש והכריזה 

 אחזקה תפעול ותחזוקה של מערכות השילוט והמידע לציבור. 

 .עבודות יזומות ותקופתיות של תחזוקה מונעת לכלל המערכות הנ"ל 

 לים בכל הקשור לעניין זה.יתפעול שוטף של התחנה ומענה לדרישות המפע 

 החומרים הנדרשים לביצוע עבודות האחזקה השוטפים. אספקה של כל 

 דלקמן:מובהר בזאת כ

 אחזקת כל המערכות תבוצע בהתאם להוראות היצרן כפי שימסרו למבצע. .1

. מנהל התחנה יוכל לשמש גם כאיש תחזוקה עפ"י החלטת חברת הניהול ובתנאי 2
 העירייה.שמשימות התחזוקה ימולאו כולן באופן הראוי לשביעות רצונה של 

 פירוט עבודה 5.4.2
 פרוט עבודות שוטפות במשך היום

 .מענה מידי לתקלות בכל אחת מהמערכות 

  ,מענה מידי לתקלות או שבר במתקני התחנה כדוגמת דלתות הרציפים

 מפגעים, ריהוט, ספסלי המתנה וכיו"ב.

 .החלפת נורות חשמל 

 .בקרה ופיקוח על מכלול העובדים ונתוני השירותים במתחם התחנה 

 ינוי מכלי אשפה מרכזיים.פ 

 .תפעול מערכות השילוט והזרמת המידע המתקבל מהמפעילים 

 

 )אחת לרבעון( פרוט עבודות תקופתיות
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  תחזוקה מונעת של מערכות מיזוג האוויר, גילוי אש, מערכות כריזה ומערכות

 אוטומטיות, שערים חשמליים וכיו"ב.

 .תחזוקת  לוחות חשמל 

 דלתות )כיוון מחזירי שמן(.שימון פרזול לרבות צירים ו 

 .צביעה / תיקון השחתות/וונדליזם 

 .שאיבת בורות ביוב ושומן + ניקוז 

  תחזוקה מונעת לשימור המבנה והמתקנים ויכללו בין היתר : יישור תקרות

אקוסטיות, תיקון ריהוט, איטום חדירות מים, ניקוי פנים גופי תאורה 

 וכיו"ב.

 

 ימים, שעות עבודה ותפקידים  5.4.3
 די החברה הקבועים כמפורט בטבלה שלהלן:עוב

 תפקידים קבועים שעות יום תקופה

 ה' –א'  כל תקופת החוזה

 ו'

08:00 – 18:00 

 עובד תחזוקה/מנהל 15:00 – 08:00

 עובד תחזוקה/מנהל זהה לשעות יום ו' ערב חג

 גינון 5.5

ת במסגרת שירותי הניהול תבצע החברה כל עבודה הנדרשת לביצוע מלא של עבודו

הגינון בכל שטחי התחנה הן לצמחייה החיצונית והן לפנימית. כל עבודות הגינון יהיו 

אדם שהחברה  -במסגרת אחריות החברה ועל חשבונה, העבודות יתבצעו ע"י כח 

 תפעיל לפי הצורך. במסגרת זו תבצע החברה כדלקמן:

 השקיה ו/או דישון של הצמחייה במתחם. א.

שים כגון: זבלים אורגניים וכימיים,  חומרי הדברה תספק את כל החומרים הדרו ב.

 לעשביה וחומרים להדברת מחלות ומזיקים יסופקו על ידי החברה ועל חשבונה.

את כל החלקים והאביזרים הנדרשים  על חשבונה תספק ותתחזקחברת הניהול  ג.

כגון: תמוכות, חלקי חילוף להשקיה, תיקון פגמים ונזילות ברשתות וכל יתר 

 ים והמוצרים הדרושים לתחזוקה נאותה.החומר

עבודה שלה, ידניים ומכניים, ככל שיידרש לה לביצוע  -החברה תעשה שימוש בכלי  ד.

 עבודתה.

 ניהול שוטף של התחנה  5.6

כאמור הניהול השוטף של התחנה וכל המשתמע מכך יבוצע ע"י חברת הניהול. בהתאם 

 תחנה:לכך להלן פירוט הוראות נוספות הנוגעות לניהול ה

 ניהול וגביה של שכ"ד, חשבונות החשמל, הארנונה ומים 5.6.1

החברה  תנהל ותגבה את חשבונות החשמל הארנונה והמים בהתאם לצריכה בפועל 

ולפי מפתח החלוקה היחסי של כלל הדיירים לצריכה המשותפת )בעניין זה תעשה 
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ריכת החברה כל מאמץ אפשרי להתקנת מונים שיאפשרו מדידה ישירה ונפרדת של צ

 המשאבים על ידי כל דייר בנפרד(.

בגין כל תקופת חשבון, תנפיק החברה דרישת תשלום למפעילים תוך כדי פירוט של 

התפלגות התשלומים והרכבם. המפעילים  ישלמו לחברה בתנאי תשלום  של שוטף 

 יום מתאריך קבלת דרישת התשלום כאמור.  30+ 

התח"צ בהתאם לחלקם ותעביר  ממפעילי שכ"דבנוסף תגבה החברה את תשלומי 

אלפים שקלים  חמשת)₪  5,000התשלומים לעירייה. תשלום דמי השכירות ע"ס 

בכל  10 -עד ל על ידי חברת הניהול לא כולל מע"מ(, ישולמו לעיריית ערד –חדשים 

חודש. מובהר בזאת כי התשלום לעירייה, לא יותנה בקבלת הסכומים בפועל 

ה צמוד למדד האחרון הידוע טרם חתימת החוזה הסכום יהי –ממפעילי התח"צ 

 עם הקבלן הזוכה.

 רישום 5.6.2

חברת הניהול תספק את השירותים שפורטו לעיל תוך הבטחת איכות השירות 

פעולות. בתוך כך, חברת הניהול תקיים הוביצוע רישומים מפורטים ומדויקים של 

קים הפרדה של רישום פעולות והפרדה חשבונאית מלאה של פעולותיה בחל

 המשותפים בתחנה, מפעולותיה בשטחים אחרים בתחנה. 

 נהלים 5.6.3

חברת הניהול תקבע מערכת נהלים והוראות לגבי תפעול הרכוש הכולל על מערכותיו 

 ונהלים והוראות אלה יותאמו לאופי התחנה ובתיאום עם הדיירים.

 זמן מוקצב לתיקון תקלות 5.6.4

ומונעות. החברה תטפל בליקוי תיקון תקלות יהיה בעדיפות על פני משימות שוטפות 

מייד עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה. כתיקון תקלה יחשב גם פגם אסתטי 

 או מפגע בטיחותי./כגון כתם על הקיר, פסולת בולטת, נוזלים דבקים ו

 לטיפול בתקלות: המחייבים בהתאם לכך להלן  לוחות הזמנים

  שעתיים מעת ההודעה על  מידי, הגעת צוות גיבוי עד –תיקון תקלה דחופה

 מודגש בזאת כי הגדרת דחיפות התקלות תיעשה ע"י הדיירים.התקלה. 

  תקלות שלא הוגדרו דחופות,  אך נתגלו במערכות מיזוג האוויר, חשמל, שילוט

 שעות. 6עד ארבע שעות, הגעת צוות גיבוי עד  -אלקטרוני וגילוי אש 

  שעות. 24תיקון תקלה  שאיננה דחופה עד 

  או פירוק חלקים לצורך תיקונם, מהמערכות השונות, יתבצע בטווח החלפת

 ימים לכל היותר מאיתור התקלה. 4ימים ועד  2שבין 

 מוקד פניות 5.6.5

חברת הניהול תארגן ותחזיק מוקד בו ירוכזו פעולות לביצוע השירותים שאליו יוכלו 

 הדיירים לפנות במהלך שעות פעילות התחנה.

 פינוי אשפה 5.6.6
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או האשפה הנאגרת במכלי האשפה המרכזיים במתחם /פסולות והחברה תפנה את ה

לפחות שלוש פעמים במהלך השבוע )בימים קבועים(. כמו כן, במקרים בהם 

 הפסולות תיערם מעבר לקיבולת מכלי האשפה, תפנה החברה את המכלים במיידי.  

 אישורים והתרים 5.6.7

 באחריות חברת הניהול לדאוג בין היתר, כדלקמן:

 עסק. קבלת רישיון 

 ;אישורים בהתאם לנדרש מהרשויות השונות כדוגמת 

o .תו תקן ואישור כיבוי אש למערכות גילוי אש וכריזה 

o  .משטרת ישראל 

 .התרי כניסה לחנייה התפעולית 

 .טיפול ברוכלים, קבצנים וכיו"ב 

 
למען הסר ספק, על חברת הניהול לשאת בכל הוצאות ההיתרים, ההיטלים וכל 

בלת רישיון העסק, האישורים השונים  ואגרות שיגבו עפ"י תשלום הכרוך בהליך ק

 חוק.  

 שונות 5.7

 כח אדם 5.7.1

 1מאבטחים,  3עובדים כדלקמן:  5 –מ לא יפחתכח האדם המינימאלי במתחם 

 מנהל / עובד אחזקה אשר יהיה חמוש וישמש גם כצופה סורק.  1עובד ניקיון, 

 שילוט אלקטרוני 5.7.2

אלקטרוני בתחנה באופן שוטף בהתאם לתפעל את השילוט ההזוכה במכרז יידרש 

 תמובהר כי תחזוקה זו כולל למידע המצוי בקבצים פתוחים של משרד התחבורה.

החלפת השלטים במקרה הצורך לרבות אך לא רק בהתייחס לאורך חיי השלט 

 ומועד ההתקנה.

שלטים  זה ובכלל דין כל"פ ע המתחייבים שלטים להציב תדאג הניהול חברת

 .שילוט המודיע על קיומן של מצלמות אבטחהו למניעת עישון

 כללי 5.7.3

מובהר בזאת כי האחריות הכוללת לניהול סדיר ותקין של התחנה תחול על הזוכה 

כל שירות אחר אשר איננו מוזכר לעיל הכרוך בכך או שירות  לרבותבמכרז זה, 

 .חברת ניהול טל עלאשר לפי הנוהג הסביר והמקובל בשוק מו

יהול תחשב כמחזיק בנכס לכל דבר ועניין לרבות עמידה חברת הנעוד יובהר כי 

 ותקנות הנגישות. עישון מניעת חוקבחוקים ותקנות ובכלל זה 

 ואחזקה ניקיון וחומרי עבודה כלי .6

 כללי  6.1
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החברה תספק כל ציוד משלים אשר נדרש לביצוע מלא של עבודות הניהול  6.1.1

כוונה והשמירה על הניקיון, כדוגמת, פחי אשפה, מאפרות, שילוט ה

 בהתאם לצורך וכיו"ב.

כל חומרי הניקיון, ההדברה וחומרים מתכלים וכל כלי העבודה מכניים  6.1.2

וחשמליים, לרבות שואבי אבק חובטים ושואבי אבק שקטים כנדרש 

לעבודה בחדרים בהם ממשיכה להתקיים פעילות בעת ביצוע פעילויות 

ידי החברה הניקיון, והנדרשים לביצוע המשימות המפורטות, יסופקו על 

ועל חשבונה. הכלים והחומרים יהיו תקניים כנדרש עפ"י חוק ועפ"י 

 התקנים הישראלים.

החברה תהיה אחראית להשגת המידע הנוגע לחומרים המומלצים לטיפול  6.1.3

בכל מרכיב של המשרדים בנפרד. בכל מקרה שלציוד מסוים אין הגדרות 

ול בו, על החברה של חומרים וכלי עבודה הנדרשים ומתאימים לצורך הטיפ

להביא מומחים לחומרי ניקוי ולשיטות ניקוי, שיבדקו את הציוד וימליצו 

על חומרי ניקוי, כלי עבודה ושיטות עבודה מתאימות. בכל מקרה, גם 

לאחר המלצת המומחים שתביא החברה, תהיה האחריות להמלצות 

ולתוצאות הטיפול מוטלת על החברה והיא תדאג להיות מבוטחת כנדרש 

 הסכם.ב

החברה תחזיק בתחנה במחסן, מלאי מינימום של חומרי ניקיון וחומרים  6.1.4

מתכלים בכמות שתספיק לביצוע משימותיו, וכן כלי עבודה ככל הנדרש 

 לביצוע העבודות.

כל נזק ישיר או עקיף שיגרם, לריהוט ולכל מרכיב אחר במשרדים,  6.1.5

או כלי \או לרכושם, עקב שימוש בחומרים ו\או למבקרים ו\לעובדים ו

או שימוש בהם שלא על פי הוראות \עבודה בלתי מתאימים לייעודם, ו

או חוסר אוורור והיווצרות לחות ובלאי \או הוראות הבטיחות ו\היצרנים ו

מואץ לאחר טיפול וכתוצאה ממנו, יתוקן על ידי חברת הניהול ועל 

חשבונה. חברת הניהול תהיה האחראית הבלעדית לכל נזק שייגרם כאמור 

 או של מי מטעמה.\או מחדליו ו\שא במלוא האחריות למעשיו ויתו

חברת הניהול תהיה אחראית לאוורור מקומות העבודה לאחר שימוש  6.1.6

 ככל הנדרש לאחר ביצוע עבודותיה. ,או לחים\בחומרים חריפים ו

בפרק זה מצוינים חומרים מתכלים נדרשים וכלים מומלצים. החברה לא  6.1.7

 ה ערך ללא אישור המפעיל.תשתמש בשום חומר מתכלה שוו

החומרים המתכלים שישמשו את החברה יתאימו למתקנים שנועדו עבורם  6.1.8

כפי שקיימים במשרדים. לחברה לא תהיה כל טענה כנגד עלות החומרים 

או בקשר לכמויות \עקב הצורך להתאים עצמו לשימוש באותו ציוד ו

 או לצריכה מוגזמת.\הנצרכות ו

כלי העבודה ולשמירה על מצב תקין  החברה תהיה אחראית לתחזוקת 6.1.9

 ובטיחותי.

החברה תקצה ותסמן כלי עבודה נפרדים לעבודה בשירותים ולא תשתמש  6.1.10

 בכלים אלה לעבודה באזורים אחרים במשרדים.
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 פירוט חומרים מתכלים 6.2

 

החברה תספק על חשבונה את כל חומרי הניקיון והחומרים המתכלים. החומרים יהיו 

 ועומדים בתקנים המתאימים. להלן פירוט החומרים:מקוריים, ממין משובח 

נייר טואלט מסוג טישו בצבע לבן. הנייר יהיה לא ממוחזר ומסיס במים,  6.2.1

 כדוגמת 'מישור' מתוצרת סנו או שווה ערך.

סבון נוזלי לרחיצת ידיים. הסבון יהיה על בסיס צמחי, ריחני, בעל צבע,  6.2.2

 ובצמיגות יעילה.

אסלות, כדוגמת סבון מוצק 'סנובון' תוצרת חומרים מחטאים ומפיצי ריח ל 6.2.3

סנו או שווה ערך. החומרים יהיו מותאמים ליישום בתוך הניאגרה ולא 

 לאסלה.

חומרי ריח נוזליים כלליים לשירותים כולל מכשיר התזה אלקטרוני  6.2.4

)ספק חוגלה  5657מק"ט  WINDOWS WATCHMANכדוגמת: 

שווה ערך, המכשירים יהיו קימברלי( מתז ריח אלקטרוני תוצרת ג'ונסון או 

מתוצרת איכותית. החברה תדאג לכך שהמכשירים  יהיו תקינים במהלך כל 

 15ימות השנה ויפיצו ריח טוב בכל תאי השירותים )המכשיר יתיז ריח כל 

דקות(, המכשירים יבדקו כל יום והקבלן ידאג למילויים כנדרש )כולל 

 סוללות(.

ת ולהפצת ריח, כדוגמת רשת דגם רשתות למשתנות המשמשות לניקוי הצנר 6.2.5

164 U .של חברת טבת או שווה ערך 

שקיות ניילון לכל פחי האשפה לסוגיהם. עובי הניילון יותאם לתכולה, לגודל  6.2.6

 ולנפח הפח.

 חומרי הדברה למזיקים לפי סוגיהם. 6.2.7

 

 הערות:          

   .כל החומרים יעמדו בתקנים הישראליים ובדרישות החוק 

    מיד בסיום כל העבודה את המטליות וסמרטוטי הרצפה. החברה תאוורר

החברה תחליף סמרטוטי ריצפה ומטליות בתדירות גבוהה ותמנע משימוש 

 בסמרטוטים ומטליות בלויים. 

    הסמרטוטים והמטליות יהיו מאיכות משובחת שאינם משאירים סיבים ושאריות

 על הציוד המנוקה.

 

 ניקיון –כלי עבודה וחומרים  6.3

 

הקבועים יהיו כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות  לעובדים

 השוטפות. בין הכלים והחומרים שהחברה תרכוש, תספק ותשתמש  יהיו:

 מטאטאים, מגבים, דליים, סחבות, מטליות, מברשות וכדומה. 6.3.1
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מכשור מכני ידני וחשמלי כנדרש לשטיפה, ניקוי, ליטוש והבקרה של  6.3.2

 לרבות פי.וי.סי.משטחי ריצוף   גדולים, 

שואבי אבק לרבות שואבי אבק שקטים במיוחד המותאמים לפעולה  6.3.3

במשרדים  מאוישים ומכונות לניקוי ושטיפת שטיחים מסוג רטוב ויבש 

 כנדרש.

 ציוד לניקוי חלונות, פנים וחוץ. 6.3.4

 סולמות וכלי עזר כנדרש. 6.3.5

 עגלות מותאמות לחומרי ניקיון וחומרים מתכלים ועגלות סגורות לאיסוף 6.3.6

 אשפה.

חומרים לניקוי ריצפה, קירות שיש, חלונות, עץ, פורמייקה, ריפוד, ריהוט,  6.3.7

 מתכות וכו'.  כל החומרים יהיו מקוריים ומותאמים למטרתם.

שקיות ניילון, בעובי מתאים לתכולה, לפחי אשפה במשרדים, במטבחונים  6.3.8

 ובשירותים.

 נייר טואלט בטיב כאמור. 6.3.9

יהיה על בסיס צמחי, ריחני, בעל צבע  סבון נוזלי לניקוי ידיים. הסבון 6.3.10

 ובצמיגות יעילה.

 חומרי ריח נדיפים לתאי השירותים. 6.3.11

 רשתות וחומרים למשתנות המשמשות לניקוי הצנרת ולהפצת ריח. 6.3.12

 חומרים מחטאים ומפיצי ריח לאסלות, כדוגמת סבון מוצק לאסלה. 6.3.13

 חומרי הדברה כנדרש. 6.3.14

דרש לביצוע ינוסף ככל שיכל כלי עבודה נוסף ידני או חשמלי, וכל חומר  6.3.15

 מושלם של העבודות.

 אחזקה -כלי עבודה וציוד  6.4

 

לצורך התפעול ומתן שירותי האחזקה והתחזוקה, תחזיק החברה חומרי אחזקה 

 שוטפים ובכלי העבודה, לביצוע המשימות כאמור,  אשר יכללו בין היתר:

ים וחשמליים, סולמות, פיגומים, כלי רכב ואמצעי הובלה ופינוי, כלי עבודה ידני

חלפים, נורות  וכן אמצעי ניהול ומשרד לרבות מחשבים מדפסות, מכונות צילום 

 וכיו"ב.

 

 מראש מוסכמים פיצויים .7

 כללי  7.1

-סכומים, עקב אי יקוזזומהתשלומים המגיעים לחברה או מהערבויות שהגישה,   

ה הופעת עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאות-ביצוע עבודות, אי

להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים, פיגור בביצוע עבודות וכד'. בצוע 

לא ימנע חיוב נוסף של החברה בכל נזק שייגרם כתוצאה מהפעלת  קיזוזיםה

שלהלן הינו  הקיזוזיםהמתקן ללא השגחה או טיפול מתאים. מודגש כי פירוט 

 ם. חלקי בלבד, וכולל רק חלק מההפרות האפשריות של תנאי ההסכ
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מחירים לצרכן ממועד )מחירי ההורדות צמודים למדד ה הקיזוזיםלהלן פירוט   

 (:החתימה על החוזה ועד התשלום בפועל

 

 הופעת עובד -אי 7.2  

אי הופעת עובד במקצוע כלשהו לרבות אי מילוי מקומו ע"י עובד ברמה שווה   

 כדלקמן: לקיזוזיםיגרום 

 ש"ח עבור כל יום. 1,500בסכום של  קיזוזאי הופעת עובד ניקיון, תגרור  7.2.1

ש"ח עבור כל יום  1,000בסכום של  קיזוזאי הופעת עובד שמירה תגרור  7.2.2

 או משמרת )לפי העניין(.

הנ"ל כדי לגרוע מחובת הספק להציב   7.2.1-7.2.2מובהר בזאת כי אין בסעיפים 

 עובדים באופן קבוע במשמרת וזאת כאמור לעיל.

או \שבמקרים בהם לא תספק החברה כלי עבודה ו לעניין אי הופעת עובד, הרי

חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע העבודה, ועקב כך יגרם ביטול זמן של העובד, 

 יחשב הדבר כאילו העובד לא הופיע לעבודתו.

 אי הענות לקריאות לתיקון תקלות או מפגעי ניקיון, הדברה וגינון 7.3  

או עובדי העזר לגבוי לתיקון \עים ואי הענות, במועד, של עובדי החברה הקבו  

ש"ח  250של  קיזוזתקלות או מפגעי ניקיון או מפגעי הדברה או מפגעי גינון תגרור 

שעות פיגור לקריאה רגילה. הגדרת  24עבור כל שעה פיגור לקריאה דחופה, או 

 ידי מפעילי התח"צ. -הדחיפות, כאמור, על

ל, במסגרת החלת שעות הפיגור לעי 5.6.4מובהר בזאת כי על אף האמור בסעיף 

 כאמור לעיל המפורט להלן יוגדר כקריאה דחופה:

  )מפגע בטיחותי )כדוגמת סכנת החלקה, שבר בדלתות וכיו"ב 

 תקלה במיזוג האוויר 

 תקלה בשילוט האלקטרוני 

  תקלה במערכות החשמל 

 תקלה במערכות גילוי אש 

 תיביצוע עבודות תקופתיות כנדרש בלוח זימון שנ-אי 7.4  

פיגור של שלושה ימים בביצוע עבודת אחזקה מונעת או עבודת ניקיון שבועית   

ש"ח לכל מערכת או ציוד או נושא בנפרד. פיגור של שבוע  150של  קיזוזתגרור 

של  קיזוזבביצוע עבודה מונעת או ניקיון או גינון חודשית או תלת חודשית תגרור 

. פיגור של חודש ומעלה בביצוע ש"ח לכל מערכת או ציוד או נושא בנפרד 250

עבודת אחזקה מונעת חצי שנתית או שנתית או ניקיון או הדברה או גינון תגרור 

 ש"ח עבור כל מערכת או ציוד או נושא בנפרד. 1,000של  קיזוז

 אי רשום נתוני עבודות 7.5  

 ש"ח עבור כל עבודה שלא נרשמה.  100בסך  קיזוזאי רשום נתוני עבודות יגרור    

 שימוש בחומרים בלתי מאושרים 7.6
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 500של  קיזוזשימוש בחומרי אחזקה, ניקיון, הדברה וגינון שלא אושרו, יגרור   

ש"ח ליום. ההורדות בנוסף לתביעות, קנסות ועל פי כל דין שיוטלו על החברה 

במקרה ויגרם נזק לאדם ולאלמנטים במבנה עקב שימוש בחומרים בלתי 

 מתאימים.

 עבודת ניקיון אי ביצוע  7.7

 1,000בסך  קיזוזאי בצוע עבודת ניקיון  במלואה, כנדרש בתוכנית העבודה, יגרור  

 ש"ח ליום.

 אי הספקת חומרי ניקיון וחומרים מתכלים כנדרש 7.8

אי הספקת חומרי ניקוי וחומרים מתכלים מסוג נייר טואלט, מגבות נייר, סבון  

, בכל קיזוזבאיכות הנדרשת, יגררו נוזלי, חומרי ריח וכדומה, בכמות הנדרשת ו

בנוסף  הקיזוזש"ח עבור כל יום בו היו ליקויים באספקה.  500יום בנפרד בסך 

 לאי תשלום עבור אי ההספקה.

 השבתה או מניעת שימוש בתחנה  7.9

ככל שרשות מוסמכת תורה על השבתת או הפסקת פעילות ממרכז תחבורתי מכל   

 .ש"ח ליום גם אם לא הופעלה חלק מהיום 50,000בסך  קיזוזיגרור סיבה שהיא, 

 פרסום מידע לציבור -אי 7.10

 קיזוזיגרור  ,נדרשאו מידע שוטף לציבור כ/אי פרסום מידע בשילוט האלקטרוני ו

 למקרה.₪  250 של

 

 כלליות והוראות הנחיות .8

פי מערכת הנחיות, תקנות והוראות בהתאם למפורט להלן או כפי -החברה תפעל על

 ערד;עיריית מעת לעת ממפעילי התח"צ, משרד התחבורה או  שיתקבלו

 שעות עבודה ומניעת הפרעות 8.1

החברה תעשה כמיטב יכולתה למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם. החברה 

תבצע עבודות שיש בהן הפרעה לפעילות השוטפת במבנה מחוץ לשעות הפעילות 

 הרגילות.

 מפגעי בטיחות 8.2

ר מפגע בטיחותי, תטפל בו החברה באופן מידי וברציפות עד בכל מקרה בו נוצ

לפתרון המלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד 

העבודה להגנת אזור המפגע מפני נוסעים, עובדים ומבקרים, העלולים להימצא 

 בתחום המפגע. 

 

 קבלני משנה 8.3
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ודות בציוד מיוחד או לצורך החברה תוכל להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע עב

התמחות מספקת בהן. פעולת קבלני המשנה תהיה  חברהביצוע פעולות שאין ל

 מטעם החברה, על חשבונה ובאחריותה המלאה. 

 מדים אחידים 8.4

החברה תספק לפחות שני סטים של מדים אחידים משני סוגים, לקיץ ולחורף, 

ד בכל עת הימצאותו באתר. לכל עובד. המדים, כולל נעליים, ישמשו את העוב

המדים יותאמו לכל תחום מקצועי בנפרד. המדים יישאו את שם החברה ויוצמדו 

 אליהם תגי זיהוי פלסטיים עם שם העובד ותמונתו. 

 

 הדרכת עובדים    8.5

החברה תכין תוכנית הדרכה לעובדים בתחומי האחזקה והניקיון. התוכנית תכלול 

 עות לרבות הנושאים הבטיחותיים. הדרכה מפורטת בכל אחד מהמקצו

 השלמה, החלפה של עובדים 8.6

החברה תמלא תוך ארבע שעות את מקומו של כל עובד אשר ייעדר  8.6.1

מהעבודה כתוצאה  מקושי בלתי צפוי או מתוכנן. אין האמור כולל 

היעדרות מתוכננת כחופשה, מחלה, מילואים או כל סיבה שהיא. במקרים 

ברה להשלים את מקום העובד, מייד עם של היעדרות מתוכננת חייבת הח

תחילת ההיעדרות על מנת שהעבודה השוטפת לא תפגע. גם בתקופת 

השעות הראשונות תבצע החברה באמצעות צוותי הגיבוי  24ההיעדרות של 

 , במועדן.מכרזממשרדיה את כל המטלות המוגדרות ב

מידה העובד המחליף יהיה בעל אותם כישורים לפחות כשל העובד שנעדר. ב 8.6.2

ולא יוצב עובד מחליף כנדרש לעיל, לא ישולמו ימי העבודה ועל החברה 

 )סעיף פיצוי מוסכם(. עילל 7כמפורט בסעיף  הורדותיוטלו 

החלפה של עובד קבוע בעובד קבוע אחר, תלווה בהדרכה מתאימה כאמור  8.6.3

לעיל ובחפיפת זמן של שניהם או לחילופין בחפיפה עם עובד מומחה של 

היטב את המתחם. החלפת עובד לא תגרום לכל פגיעה החברה המכיר 

 ידי החברה  ועל חשבונה.-בפעילות השוטפת. החפיפה תתבצע כאמור על

החברה תורשה, ללא תשלום נוסף, להפעיל במקום באופן קבוע, עובדים  8.6.4

לנבוע מהיעדרות עובדים מכל  ותהעלול הורדותנוספים על מנת להימנע מ

 בדחיפות להכרת הבניינים והמערכות.סיבה שהיא ומהצורך להכשירם 

 

  מחיר הצעת .9

הצעות מחיר שלא . כנספח א'הצעת המחיר )לא כולל מע"מ( תוגש על גבי הטופס המצורף 

 .  יוגשו על גבי הטופס הנ"ל לא יבדקו

 הצעת המחיר תכלול מרכיבים כדלהלן:
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 הכוללת המבוקשת בגין שירותי השמירה כאמור לעיל. החודשיתהתמורה  .1

 הכוללת המבוקשת בגין מכלול שירותי הניקיון כאמור לעיל. החודשיתה התמור .2

 הכוללת המבוקשת בגין מכלול שירותי האחזקה והתחזוקה לעיל. החודשיתהתמורה  .3

 הכוללת המבוקשת בגין שירותי הגינון כאמור לעיל. החודשיתהתמורה  .4

 אמור לעיל.הכוללת המבוקשת בגין מכלול שירותי הניהול הכללי כ החודשיתהתמורה  .5

הכוללת המבוקשת בגין אספקת חומרי ניקיון וחומרים מתכלים  החודשיתהתמורה  .6

 כאמור לעיל.

 הכוללת המבוקשת בגין אספקת חומרי אחזקה וחלפים כאמור לעיל. החודשיתהתמורה  .7

 ההכנסה החודשית לצורך קיזוז מקבלת הזיכיון להפעלת הקפיטריה. .8

 סה"כ תמורה מבוקשת. .9

המציע לפרט מחיר לשעת עבודה אשר ייגזר ממחיר השעה המתקבל מסך בנוסף לאמור על 

 התמורה בסעיף הספציפי חלקי סך השעות הכוללות בה, עבור:

 שומר נוסף מעבר למצבת הנדרשת במסגרת מכרז זה.

 מנקה נוסף מעבר למצבת הנדרשת במסגרת מכרז זה.

 עובד אחזקה נוסף מעבר למצבת הנדרשת במסגרת מכרז זה.

, המטלות המבוקשת כפי שתפורט בהצעת המחיר תכלול ותכסה מתן כל השירותים התמורה

 תשלום מעבר לה.  כלהמפורטים במכרז זה וללא יוצא מן הכלל ולא יבוצע  והעבודות

 

מובהר בזאת כי המזמין רשאי להפחית או לא להשתמש במלוא השירותים לעיל בהתאם 

ה בהתאם לתמחור העבודה בהצעת לשיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה תקוזז התמור

בהתאם להצעת  בפועלהמחיר ובכל מקרה תתקבל תמורה רק בגין שירותים המבוצעים 

 המחיר ולמבצע לא תהיה טענה או השגה בקשר לכך.

 

 

  תשלום תנאי .10

עבור ביצוע מכלול השירותים כאמור, יגיש המבצע למפעילי התח"צ חשבונית עסקה, 

 .בחודש הקודם עה לו מביצוע מלא של העבודותאחת לחודש, בגין התמורה המגי

מיום הגשת החשבונית ובכפוף  30מפעילי התח"צ ישלמו בתנאי תשלום של שוטף + 

 לאישורם, כי העבודה בוצעה לשביעות רצונם.

, תוצמד למדד )למעט דמי השכירות לעירייה( התמורה בגין מכלול השירותים כאמור

לתקופת ההתקשרות אשר מתחילה ביום  18 -המחירים לצרכן החל מתום החודש ה 

חודשים  18החתימה על החוזה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע בתום 
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החודשים  18מהמועד האחרון להגשת ההצעות. על אף האמור לעיל, אם במהלך 

הראשונים של ההתקשרות בחוזה לפי מסמך זה יחול שינוי במדד המחירים לצרכן 

ומעלה ממועד החתימה על החוזה, תעשה התאמה לשינויים  4%י ושיעורו יעלה לכד

כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע ממועד שבו עבר 

 לבין המדד הקובע במועדי הגשת החשבונות. 4%המדד את 

 למען הסר ספק, ההצמדה תהא על יתרות התמורה שטרם שולמה בלבד.

שתשולם למבצע תהיה אך ורק בגין עבודות שבוצעו  מובהר בזאת בשנית כי התמורה

 בפועל.

 המכרז מסמכי רכישת .11

₪  3,000תמורת תשלום בסך של , 23/02/2022ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, החל מיום, 

  הסכום האמור לא יוחזר לרוכש בכל מקרה.)שלושת אלפים שקלים חדשים( 

; אחה"צ, ביום א' בין 12:30 – 08:30ת תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעו

 ; יום ב' אין קבלת קהל.08:30-15:30; יום ג' בין השעות 18:30  -16:00השעות 

 .מודגש כי רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי סף להשתתפות במכרז

  הבהרה ושאלות קבלנים סיור .12

  תנאי סף –סיור קבלנים  12.1

 "ל העירייה.כ, נפגשים בלשכת מנ11:00, בשעה 07/03/2022כנס מציעים יתקיים ביום 

המזמין רשאי לקיים פגישות הבהרה נוספות והודעה על כך תשלח לכל המציעים 

הינה חובה. מציע שלא ישתתף  מציעים השתתפות בכנס שרכשו את מסמכי המכרז.

 תיפסל הצעתו.

  שאלות הבהרה 12.2

ועדת  למזכירת WORDכל שאלה בנושא המכרז תופנה ותועבר בכתב על גבי קובץ 

עד  yaara_h@arad.muni.ilבעיריית ערד, בדוא"ל  יערה חסארהמכרזים הגב' 

בצירוף  עסקים, ימי 5 תוך. התשובה של העירייה תינתן בכתב 17/03/2022לתאריך 

העתק לכל המשתתפים במכרז. שאלות, הערות והבהרות שיתקבלו לאחר המועד 

לא יינתן פרסום לזהות הפונה. רק תשובות שתשלחנה בכתב תחייבנה  מור לא יענו.הא

 את המזמין.

 להצעה לצרף שיש ומסמכים ההצעה להגשת הנחיות .13

 ההצעות יכללו את הפרטים והמסמכים כמפורט להלן:

 לעיל: 3מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף, כמפורט בסעיף  .1

אגדות של המציע )תעודת רישום, תזכיר ותקנון    פרופיל המציע ומסמכי ההת  .א

 התאגדות(.

mailto:yaara_h@arad.muni.il
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פירוט הניסיון של המציע ועובדיו בתחום הניהול, אחזקה וניקיון של מבנים כנדרש   .ב

 לעיל.  3.3בסעיף 

 המלצות בכתב ורשימת ממליצים של המציע, לרבות מנהלי הפרויקט.  .ג

 לעיל.  3.6 -ו  3.5, 3.4, 3.2, 3.1אישורים ומסמכים כנדרש בסעיפים   .ד

 .1975 -תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .ה

אישור מפקיד מורשה )כמשמעו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול   .ו

 –חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו 

נהל או פטור מלנהל את פנקסי , או מרואה חשבון או יועץ מס כי המציע מ1976

החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק וכמו כן שמציע 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן 

 מע"מ על פי החוק.

ת מס, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובו  .ז

, בנוסח המצורף כנספח 1976 –שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו 

 ד' למכרז.

 לעיל.   9הצעת מחיר על גבי הטופס המצורף כנספח א' וכמפורט בסעיף  .2

 . נספח ט'ב בנוסח המפורט  להלן 18כמפורט בסעיף בנקאית אוטונומית ערבות  .3

 

  הצעה הגשת .14

  מספר עותקי ההצעה 14.1

 גש בשפה העברית במספר עותקים כלהלן:הצעה תו

( עותקים של ההצעה המלאה כולל כל הנספחים חתומים, עותק אחד 5חמישה ) 14.1.1

( עותקים נאמנים למקור. בנוסף יוגש עותק של ההצעה כולל 4במקור וארבעה )

. מובהר, MS WORD-, וPDF ,MS EXCELהנספחים במדיה מגנטית בפורמט: 

המקור של ההצעה לבין העותק המצורף במדיה  כי במקרה של סתירה בין עותק

 מגנטית, יגבר האמור בעותק המקור.

בנוסף לאמור לעיל, יגיש המציע עותק אחד נוסף של ההצעה שבו הושחר המידע  14.1.2

שהמציע רואה בו מידע סודי, שלדעת המציע הוא מהווה סוד מסחרי או מקצועי 

 שאין לגלותו למציעים האחרים. 

הר בזאת כי המזמין אינו מחויב על פי כל דין לקבל את למען הסדר הטוב, מוב

דעתו של המציע. עם זאת, מתחייב המזמין להודיע למציע, לפני גילוי המידע, על 

החלטתו בדבר המידע שבכוונתו לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע 

 שעות כדי לערער על החלטה זו. 48שהות של 

 אריזה וסימון 14.2
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 מעטפות כדלקמן:ההצעה תוגש בשתי 

 תכלול את כל מסמכי ההצעה הנדרשים למעט הצעת המחיר. - 1מעטפה מספר  .1

 תכלול את הצעת המחיר.  - 2מעטפה מספר  .2

למתן שירותי ניהול  10-2022"הצעה למכרז מספר על העטיפה של כל מעטפה יצוין 

כתובת , לפי העניין, וכן 2או  1מעטפה מספר  - ואחזקה  במרכז התחבורה בעיר ערד 

 המציע, מספר טלפון ופקסימיליה שלו.

 10-2022הצעה למכרז מספר שתי המעטפות יוגשו ביחד במעטפה נוספת עליה יצוין "

  למתן שירותי ניהול ואחזקה  במרכז התחבורה בעיר ערד. 

 לעיל, יסומן במילים "סודיות מסחרית". 14.1.2עותק ההצעה, כאמור בסעיף 

  תוקף ההצעה 14.3

ההצעות.  הגשתימים מן היום שנקבע כמועד האחרון ל 90פה למשך ההצעה תהיה תק

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מטעמים מיוחדים שירשמו, לבקש 

 . יום נוספים 90-עד ל מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם

  הוצאות הכנת ההצעה 14.4

ת שא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה וזאת ללא כל קשר לתוצאויהמציע י

 . ולא יהיה זכאי להחזר כלשהו הליך זה

  הגשת ההצעה 14.5

 -ההצעות יש להפקיד בתיבת המכרזים של עיריית ערד, המחנה הקדמי ערד   את

 .12:00בשעה  01/12/2021במשרדי מנכ"ל העירייה, קומה ב',  עד ליום 

 הצעה שלא תימצא בתיבת ההזמנות עד לתום המועד הנקוב לעיל לא תידון. 

 

  המבצע לבחירת מידה אמות .15

 תהיה הזולה ביותר תוגדר כהצעה הזוכה. סה"כ תמורה מבוקשתההצעה אשר 

 הבחירה הליך .16

 מובהר בזאת כי הליך הבחירה הינו הליך דו שלבי: 16.1

 לעיל.  14.2, כהגדרתן בסעיף 1: בשלב זה תפתחנה מעטפות מספר השלב הראשון

 תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף.

 של לעיל,  14.2, כהגדרתן בסעיף 2חנה מעטפות מספר : בשלב זה תפתהשלב השני

 100. הצעות המחיר הזולה ביותר תקבל ניקוד של כל ההצעות שעמדו בתנאי הסף

 שאר ההצעות של מציע כל שהוא תנוקד ביחס להצעה הזולה ביותר . 

 בסיום השלב השני יבחר הזוכה, עימו ייחתם הסכם לביצוע העבודה  נשוא מכרז זה.
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את כי המזמין רשאי לדרוש מכל אחד מהמציעים או מחלק מהם, להציג מובהר בז 16.2

 בפניו את הצעתם ואת מנהל הפרויקט. 

 

 ההתקשרות תקופת .17

תקופת ההתקשרות היא לשלוש שנים, בתוספת אופציה חד צדדית של המזמין, 

להארכת תקופת ההתקשרות לתקופה של עד שנתיים נוספות, מידי שנה בשנה נוספת, 

ף לשביעות רצון מפעילי התחבורה הציבורית במתחם, משרד התחבורה והכול בכפו

 ועיריית ערד. 

יום ממתן  90בתוך  בכל עת האמור לעיל, המזמין רשאי להביא את ההסכם לסיוםעל אף 

וללא צורך  , על פי שיקול דעתומכל סיבה שהיאהודעה בכתב על הפסקת ההתקשרות, 

 ההתקשרות. סיוםן , והמציע לא יהיה זכאי לפיצוי בגילנמק

  למכרז ערבות .18

להבטחת קיום תנאי המכרז והצעתו, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, 

 ₪ 50,000בלתי מותנית, וצמודה למדד המחירים לצרכן, לזכות עיריית ערד, על סך 

עד לתאריך . הערבות תהיה בתוקף בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ט'  ₪()חמישים אלף 

01/07/2022 . 

 המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות

יום לפני מועד פקיעתה יהיה  14לא הוארכה הערבות לפחות . עד לתשעים יום נוספים

 המזמין זכאי לחלט את הערבות.

בחר בסיומו של הליך זה, להחליף ילהבטחת קיום ביצוע העבודה, יידרש המציע אשר י

ערבות המכרז בערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, וצמודה למדד המחירים את 

. הערבות עפ"י הנוסח המצ"ב כנספח י'₪ אלף  150לצרכן, לזכות עיריית ערד, על סך של 

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. 90הנ"ל תישאר בתוקפה עד 

 

 שכירות הסכם ועל ניהול הסכם על חתימה .19

מי לחתום על הסכ מיד לאחר קבלת ההודעה על זכייתו מתחייב הזוכה במכרז המציע

ועל הסכם שכירות עם  המצורף כנספח ג' למכרז מפעילים של התחנה בנוסחעם ה ניהול

 . העירייה

 הצעות תיאום איסור .20

המציע, בעל עניין בו, כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו, או נושא משרה באחד מהם, לא 

המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות  יפעלו לתיאום הצעתו של

 האמור לעיל, תיאום הצעות, לרבות: 
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 –כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  .1

בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון,  –למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע 

 ת להצעה וכיו"ב.מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיו

קבלה של מידע כאמור, או החלפתו בצורה אחרת, פרסומו או גילויו לאדם או לגוף  .2

כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח 

 או עובד במציע אחר.

 

 אחריות .21

ם אחר המבצע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל תשלו .1

 המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל מאן דהוא.

המבצע ישפה ויפצה את משרד התחבורה ו/או עיריית ערד ואו מפעילי התח"צ  .2

או לצד שלישי כתוצאה  הםהפועלים במתחם בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ל

 .ול או מי מטעמהאו כתוצאה ממעשה או ממחדל של חברת הניה מביצוע העבודה

לביצוע השירותים והמטלות  חברת הניהול הינה האחראית היחידה בכל הקשור .3

 מתחייבת גוף המבנה במתחם. חברת הניהוללמכשור וללציוד,  הכלולים במכרז זה,

 . להוראות יצרן בלבדלעשות שימוש בציוד במתחם בהתאם 

 ביטוח .22

 הסכם הניהול .  –בנספח ג'  9בהתאם לסעיף 

     

 עניינים גודני .23

המציע מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או  23.1

ידו לבין העבודה נשוא מכרז -התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מהמועסקים על

 זה :

המציע מצהיר בזאת כי הוא ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה מטעמו, אינו  23.2

ו שליטה בתאגיד המפעיל ו/או העוסק בהפעלת נושא משרה ו/או בעל עניין ו/א

תחבורה ציבורית באוטובוסים או במוניות, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או אינו 

מבצע עבודות תכנון תחבורה ציבורית עבור משרד התחבורה או גופים הקשורים 

 עימה או עבודות תכנון עבור מפעילי התחבורה הציבורית.

ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה מטעמו, אינו המציע מצהיר בזאת כי הוא  23.3

נושא משרה ו/או בעל עניין ו/או שליטה בתאגיד אינו בעל זכות ציבורית או בעל 

 רישיון להפעלת קווי תחבורה ציבורית.

והעדר זיקה  המציע מתחייב לחתום על הצהרה לעניין העדר ניגוד עניינים 23.4

 . 'כמפורט בנספח ה

ו/או משרד התחבורה יהיה רשאי  העירייהר לעיל מובהר כי מבלי לגרוע מן האמו 23.5

לפסול הצעה של מציע, אשר על פי  שיקול דעתו מתקיים לגביו חשש לניגוד 

 עניינים.
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המציע מתחייב בזאת, כי אם ייבחר בהליך זה, הוא ימנע מכל  פעולה שיש בה,  23.6

 מכרז זה. במישרין ו/או בעקיפין, ניגוד עניינים בין מילוי  תפקידיו על פי

 כללי .24

מבלי לגרוע מהאמור במכרז זו, המזמין שומר לעצמו את הזכות והוא יהיה רשאי 

 לפעול כדלקמן:

 לא לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא. .1

 לפצל את העבודה בין מספר מציעים לפי שיקול דעתו. .2

ופרטים נוספים ביחס לכל עניין  , מסמכיםלדרוש ממציע למסור לו הבהרות .3

בהליך זה אשר נחוצים לדעתו לשם בדיקת ההצעה ובכלל זה לזמן  הנדרש

 מציעים לפגישת הבהרות לשם בירור פרטים בהצעתם.

 ההתקשרות בין הצדדים מתנאי נפרד בלתי חלק מהווים זה בחלק ההוראות .4

כלפי כלפי עיריית ערד ו ומחייבים את המציעים ואת המציע שיזכה במכרז

 בפרק והן ההצעות להגשתעד  הזמן בפרקהן , )לפי העניין( משרד התחבורה

ועד לסיום  הזוכה המציע ידי על והמטלות השירותים ביצוע של הזמן

 . ההתקשרות

 קפטריה .25

 המציע הזוכה יהיה אחראי בלעדית לניהול ולהפעלה של הקפטריה בתקופת          

 האישורים הזיכיון שיקבל מהעירייה. המציע הזוכה יהיה אחראי לקבלת כל            

 וההיתרים הנדרשים כחוק להפעלת הקפיטריה וימלא אחר כל הדרישות של           

 הגורמים המוסמכים ובכלל זה קבלת רישיון עסק תקף כל זמן ההפעלה. לא            

 תחול כל אחריות על עיריית ערד בנוגע לקפטריה ולהפעלתה.           

 סמכות שיפוט  .26

 יתגלע בין הצדדים במהלך ההתקשרות ביניהם, יובא לדיוןכל סכסוך ש          

          ותהיה להם  בבאר שבע שלום או מחוזי )מחוז דרום( בית משפטב הולהכרע

               סמכות שיפוט בלעדית.  
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 'אנספח 

טופס הצעת 

 מחיר
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 מחיר הצעת טופס - א'  נספח

רז למתן שירותי ניהול ואחזקה במרכז התחבורתי בעיר להלן הצעת המחיר שלנו עבור מכ
 ערד:

הצעת מחיר )לא 

₪ כולל מע"מ( 

 לשנה

הצעת מחיר )לא 

₪ כולל מע"מ( 

 לחודש

 מס"ד מטלה

 1 לעיל. 5.2שירותי השמירה כאמור בסעיף   

 2 לעיל. 5.3 ףמכלול שירותי הניקיון כאמור בסעי  

 3 לעיל. 5.4סעיף מכלול שירותי האחזקה והתחזוקה כאמור ב  

 4 לעיל. 5.5שירותי הגינון כאמור בסעיף   

 5 לעיל. 5.6-ו 5.1 ףמכלול שירותי הניהול הכללי כאמור בסעי  

 6.1-6.3 ףאספקת חומרי ניקיון וחומרים מתכלים כאמור בסעי  
 לעיל.

6 

 7 לעיל. 6.4אספקת חומרי אחזקה וחלפים כאמור בסעיף   

  .1.1.1.3 סה"כ:  .1.1.1.2  .1.1.1.1

 8 ור הזיכיון להפעלת הקפיטריה.תשלום בעב  

  .1.1.1.6 סה"כ תמורה כוללת בקיזוז התשלום בעבור הזיכיון  .1.1.1.5  .1.1.1.4

מחיר לשעה עבור מנקה נוסף מעבר למצבת הנדרשת במסגרת   
 מכרז זה.

9 

מחיר לשעה שומר נוסף מעבר למצבת הנדרשת במסגרת מכרז   
 זה.

10 

ז מחיר לעובד אחזקה נוסף מעבר למצבת הנדרשת במסגרת מכר  
 זה.

11 

_______________                  ___________                _________________ 

 חתימת מורשי החתימה                         שם המציע                    תאריך



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב' 

תוכנית כללית מרכז 

 תחבורה בערד
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 נספח ג' 

 ניהול הסכם
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סכם ניהולה

 מרכז תחבורה ערד
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 ביום____ לחודש _______  שנת _________ בערדשנערך ונחתם 

  

 ב  י  ן

____________________________________ 

 ח.פ. ____________

 "חברת הניהול"(מרחוב _______________________  )להלן: 

 מצד אחד;

 ל  ב  י  ן

___________________ 

 _____________מ________________

 "המפעיל"(או  "החברה")להלן:           

 מצד שני;

 

 והחברה מפעילה את קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול ________ . הואיל 

"( את המתחם הממוקם המשכירהולצורך הפעלת קווי השירות שכרה החברה מעיריית ערד )להלן גם: " והואיל:

(, או חלק ממנו, והכל כמפורט בתשריט המצורף התחבורתי" "המתקן" או תחםהמבעיר ערד )להלן: "

לבין המשכירה )להלן:  עירייה"(, והכל בהתאם להסכם בין ההמושכרלהסכם זה )להלן: " כנספח א'

              "(, והסכם זה מהווה נספח להסכם השכירות ;השכירות הסכם"

ולו, תפעולו ואחזקתו השוטפים של המתחם או החלק הרלוונטי וחברת הניהול הינה האחראית לניה והואיל:

   ; 10-2022במתחם בו נמצא המושכר במסגרת מכרז מס'  

ולצורך הפעלת קווי השירות החברה מעוניינת לקבל מחברת הניהול שירותי ניהול במושכר וחברת  והואיל:

 ם זה ;הניהול נכונה ליתן לחברה שירותי ניהול, הכל בכפוף להוראות הסכ

 והצדדים מעוניינים להקנות למשרד התחבורה זכויות על פי תנאי הסכם זה; והואיל:

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 ממנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא  .1

 נספח מהווה זה הסכם ספק: הסר למען ממנו. נפרד בלתי חלק מהווים זה לחוזה המצורפים הנספחים .2

 להם. מוכרות השכירות הסכם הוראות כי מצהירים והצדדים השכירות, להסכם

 פירושו. לצורך ישמשו לא זה בחוזה הסעיפים כותרות .3

 כדלקמן: הם זה חוזה נספחי .4

 תשריט המושכר; -נספח א' 
 מפרט שרותי תחזוקה )להלן "מפרט שרותי התחזוקה"(.    –נספח ב' 

 10-2022מכרז מס'  –נספח ג'  

 הניהול חברת והתחייבות צהרותה .5
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חברת הניהול מתחייבת ליתן את כל השירותים הדרושים לשם הפעלה תקינה ושוטפת של המושכר,  .5.1

לרבות מתקן התחבורתי או החלק הרלוונטי במתקן התחברותי בו מצוי המושכר, ומבלי לפגוע 

חה, חשמל ומים, וכל בכלליות האמור ליתן שירותי ניקיון, תחזוקה, אחזקה, תאורה, שמירה, אבט

שירות אחר הכרוך בכך או שירות אשר לפי הנוהג הסביר והמקובל בשוק מוענק לשוכר על ידי חברת 

מכרז  – רותים המנויים בנספח ג'יובכלל זה השניהול, כמפורט במפרט  שירותי התחזוקה נספח ב' 

  .10-2022מס' 

ם על ידי חברת הניהול הינם כאמור מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי השירותים השוטפים שניתני .5.2

וכמפורט בהסכם זה, ובמפרט שירותי התחזוקה המצורף כנספח ב' להסכם זה. יחד עם זאת, יובהר 

כי יתכן ושירות מסוים לא פורט באופן ספציפי בהסכם זה או במפרט נספח ב', למרות שעל חברת 

לעיל  5.1ות המפורטים בסעיף הניהול החובה לספקו; זיהוי שירות כאמור ייעשה על פי העקרונ

 )להלן: "השירותים"(.

 בנוסף לאמור לעיל, תיתן חברת הניהול את השירותים הבאים: .5.3

טיפול בעבור החברה במגעים מול הרשויות השונות הנוגעים להפעלת המושכר לרבות  .5.3.1

 הוצאת רישיון עסק למתקן התחבורתי , לרבות עריכת תיאומים פגישות וכיוצא באלו מול

הרשויות השונות, ומסירת מידע מתאים לשוכר מהן הדרישות אותן עליו לקיים לצורך 

 פעילותו במושכר )לרבות ביצוע שינויים, התאמות, תשלום אגרות וכיוצא באלו(.

תפעול  השילוט האלקטרוני  בהתאם למידע שיתקבל ממפעילי התחבורה הציבורית  בעבור  .5.3.2

 משתמשי התחנה. 

ושכר לרבות שילוט אינפורמטיבי ושילוט הכוונה, וכן שילוט הצבת שילוט מתאים במ .5.3.3

אלקטרוני בו יוצג מידע שיתקבל מהחברה בעבור משתמשי תחבורה ציבורית, ובלבד 

 שהחברה תשלם כל מס ו/או היטל ו/או אגרה בגין הצבת השילוט כאמור.

המושכר כגון חברת הניהול מתחייבת לשלם את כל התשלומים בגין חיובי צריכה שוטפת בעבור  .5.4

תשלומי חשמל, מים ואבטחה, למעט תשלומים בגין צריכה שוטפת שהחובה לתשלומם הוטלה 

במפורש בהסכם זה על המפעילים, וזאת בין באמצעות תשלומם ישירות למשכירה בהתאם להסכם 

סים, יהשכירות ובין בכל דרך אחרת שתמצא חברת הניהול. למען הסר ספק, אין האמור נוגע למ

או היטלים הנוגעים לבעלות במושכר או ההחזקה בו, ואלה יתחלקו בהתאם לאמור בהסכם אגרות 

 השכירות.

מובהר בזאת כי אין באספקת שירותי שמירה כדי לפטור החברה מנקיטת כל אמצעי זהירות סביר  .5.5

 להלן. 6בנסיבות העניין ובכלל זה מחובתה לבטח את רכושה כאמור בסעיף 

 

שוטף לפנות פסולת ואשפה מתוך המשרדים ו/או המתקנים בחזקתה חברת הניהול תדאג באופן  .5.6

במתחם התחנה. למען הסר ספק, ריכוז וניקוי פסולת ואשפה מרציפים ו/או שטחים ציבוריים 

 אחרים יבוצעו על ידי חברת הניהול.

חברת הניהול אחראית לכך שתהא גישה וכניסה נוחה למתקן התחבורתי במשך שעות וימי הפעילות  .5.7

 חברה.של ה

חברת הניהול מתחייבת כי היא ועובדיה וכל מי מטעמה לא ייכנסו למתקני החברה המצויים במתקן  .5.8

התחבורתי, לרבות אך לא רק, משרדים, חדר מנוחת נהגים, קופות וחדר אוכל, אלא בתיאום עם 

 מפעילי התח"צ.

עם תקלות  חברת הניהול מתחייבת למנות נציג מוסמך מטעמה, אליו יהיה ניתן לפנות בקשר .5.9

 הקשורות במתן השירותים.
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 החברה והתחייבויות הצהרות .6

נוכח היות המושכר חלק ממתקן התחבורתי, אשר בו מתבצעת פעילות של חברת הניהול עצמה ו/או של 

המשכירה ו/או של גורמים אחרים, ועל מנת להבטיח תפקוד תקין של המתקן התחבורתי כולו, מתחייבת 

 אמורות להלן: החברה בכל ההתחייבויות ה

 לעשות שימוש אך ורק ברציפים ובמתקנים אשר מהווים חלק מהמושכר עפ"י התשריט נספח א'. .6.1

לעשות במושכר שימוש אך ורק לצורך הורדת ואיסוף נוסעים בקווי שרות ולא לעשות במושכר כל  .6.2

 שימוש שעניינו איסוף ופריקת מטענים וסחורות מכל סוג ומין שהוא, למעט מטען הנוסעים.

לא לעשות במושכר כל שימוש הקשור בנסיעות מיוחדות לרבות לא איסוף ו/או הורדת נוסעים  .6.3

 המיועדים לנסוע בנסיעות מיוחדות שמבוצעות על ידי החברה.

ישאו שילוט המציין את שם יהחברה אשר ייכנסו לתחום המתקן התחבורתי  ם שלאוטובוסיה .6.4

 החברה ומספר קו השירות בלבד.

וסים ו/או כלי רכב אחרים שבבעלותה ו/או בשימושה, הן במהלך חנייה להחנות את האוטוב .6.5

תפעולית והן במהלך חניית לילה, אך רק במקום הקבוע בתשריט או במקום אחר עליו יוסכם בין 

 הצדדים מראש ובכתב.

לא להתיר כניסת רכב קטן של עובדי ו/או כל מי מטעם החברה לשטח המושכר, למעט שטחים  .6.6

 יועדו, על ידי המשכירה. שיועדו לכך, אם

למסור לחברת הניהול, טרם תחילת ביצוע ההסכם, את מספרי הרישוי של כל כלי הרכב אשר יבצעו  .6.7

 .כנס לתחום המושכרינסיעות בקווי השירות ואשר אמורים לה

בכל מקרה של שינוי, בין על דרך גריעה ובין על דרך הוספה, תמסור החברה לחברת הניהול מראש 

 הכוללת פירוט של מספרי הרישוי שנגרעו ו/או נוספו. הודעה בכתב

 בכל מקרה, כמות כלי הרכב אשר ייכנסו למתקן התחבורתי ביום לא תעלה על __________.

למסור לחברת הניהול, טרם תחילת ביצוע הסכם זה, את תדירות הפעלת קווי השירות וכן למסור  .6.8

לת קווי השירות, בין על דרך הפחתה ובין על הודעה בכתב ומראש על כל שינוי שיחול בתדירות הפע

 דרך הוספה.

לשמור על הוראות כל דין ולהישמע להוראת מנהל המתקן התחבורתי ו/או האחראי מטעם חברת  .6.9

הניהול במתקן התחבורתי בכל נושא הקשור לכללי התנהגות במתקן התחבורתי, לרבות בנושא 

 צפירות, דימום מנועים, חניה וכיו"ב.

יבת כי לא יחולק כל חומר פרסומי ו/או אחר, שאין לו נגיעה לקווי השרות לציבור החברה מתחי .6.10

הנוסעים במושכר. חומר פרסומי הנוגע לקווי השירות יבוצע אך ורק לאחר קבלת אשור חברת 

                                 הניהול מראש ובכתב, אשר יינתן אלא אם כן קיימים טעמים סבירים לסירובו.

ען הסר ספק, האמור לעיל יחול גם על חלוקת חומר פרסומי בתוך האוטובוסים המופעלים על למ

 ידי החברה בזמן הימצאם בתחומי המתקן התחבורתי.

החברה תישא מבין תשלומי הצריכה רק בתשלומים בגין טלפון, תקשורת. בגין תשלומי המים  .6.11

ריכה הנ"ל בהתאם לדרישת הארנונה והחשמל של יתר המושכר תשלם החברה את תשלומי הצ

 התשלום אשר תתקבל מחברת הניהול, אשר כפופה למפתח חלוקה ולמוני הצריכה בפועל.

החברה מתחייבת לפנות כל כלי רכב שהתקלקל ונתקע מתחומי המתקן התחבורתי מיד לאחר קרות  .6.12

 קונים בכלי הרכב שבחזקתה בתחומי המתקן התחבורתי.יהתקלה ושלא לבצע ת

 

 תשלום ותנאי התמורה .7
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  שקלים של ________ תמורת שירותי הניהול על פי הסכם זה ישלם המפעיל לחברת הניהול סך .7.1

)לא כולל מע"מ( בגין כל חודש של תקופת ההסכם  שקלים חדשים  ________________ובמילים 

 )להלן: "דמי הניהול"(.

 5,000-במסוף מוכפל ב בסך שיקבע על פי חלקו היחס של המפעיל  החודשיים דמי השכירותבנוסף, 

הסכום  .לחודש 10 –עד ל בכל חודש  על ידי המפעילישולמו המגיעים לעירייה, לא כולל מע"מ(  –₪ 

 יהיה צמוד למדד האחרון הידוע טרם חתימת החוזה בין חברת הניהול לעירייה.

יום מהגשת  30בתנאי תשלום של שוטף+עבור שרותי הניהול המפעיל ישלם לחברת הניהול 

 שבונית. הח

התמורה בגין מכלול השירות כאמור )למעט דמי השכירות לעירייה( תוצמד למדד המחירים לצרכן 

לתקופת ההתקשרות אשר מתחילה ביום החתימה על החוזה, כאשר מדד  18-החל מתום החודש ה

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. על אף האמור  18הבסיס הינו המדד האחרון הידוע בתום 

ם של ההתקשרות בחוזה לפי מסמך זה יחול שינוי במדד יהחודשים הראשונ 18יל, אם במהלך לע

ומעלה ממועד החתימה על החוזה, תיעשה התאמה לשינויים  4%המחירים לצרכן ושיעורו יעלה 

 4%-ממועד שבו עבר המדד את הכדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע 

במועדי הגשת החשבונות. למען הסר ספק ההצמדה תהא על יתרות התמורה  לבין המדד הקובע

 שטרם שולמה בלבד.

חשבונית עסקה למפעיל התח"צ תוצא אחת לחודש בגין התמורה המגיעה לו מביצוע מלא של  .7.2

 .השירותים בחודש הקודם

המושכר  דלעיל כדמי הניהול כוללים את כל התשלומים בגין תפעול 7.1הסכומים אשר נקבעו בס"ק  .7.3

הידועים ביום חתימת הסכם זה, לרבות חיובי צריכה שוטפת כגון חשמל, מים, ואבטחה ולמעט 

חשבונות טלפון ותקשורת. למען הסר ספק, אין האמור נוגע למסים, אגרות או היטלים הנוגעים 

לבעלות במושכר או ההחזקה בו, ואלה יתחלקו בהתאם לאמור בהסכם השכירות. כמו כן, 

בגין הרישיונות הנדרשים להפעלת עסקה של החברה, לרבות רישיון עסק, אגרת כיבוי התשלומים 

דלעיל  7.1אש, אגרות בגין שילוט וכד', ישולמו על ידי החברה. כן כוללים הסכומים הנקובים בס"ק 

את חלקה היחסי של החברה בפרמיה בגין הביטוחים האמורים להלן כפי שהם ידועים ביום חתימת 

 הסכם זה. 

היה ותידרש לצורך מתן השירותים תוספת בכח אדם, מעבר לכוח האדם המצוי בידי  .7.3.1

חברת הניהול במתקן התחבורתי בעת חתימת הסכם זה, לרבות תוספת כוח אדם לעניין 

אבטחה, בין ככלל ובין עקב דרישת הרשויות המוסמכות, יתוסף לדמי הניהול סכום אשר 

ר לעומת כלל המתקן התחבורתי במכפלת יחושב לפי החלק היחסי של המפעיל במושכ

 .10-2022תוספת העלויות בגין כוח אדם כפי שתומחר במכרז מס' 

היה וחברת הניהול תידרש על ידי הרשויות המוסמכות, לרבות המשכירה, לבצע שינויים  .7.3.2

ו/או שיפורים במתקן התחבורתי לרבות אך לא רק עבודות גידור, הקמת מחסומים, 

ה וכו', יתוסף לדמי הניהול סכום אשר יחושב לפי החלק היחסי שערים, תוספות תאור

 של המפעיל במושכר לעומת כלל המתקן התחבורתי.

היה ויחול שינוי בהיקף הפעילות של החברה במושכר, עקב שינויים בתדירות קווי  .7.3.3

כלפי מעלה או מטה, ישונו דמי  10%השירות המופעלים על ידה, בשיעור העולה על 

 מי הניהול הנוספים בהתאמה, כפי שיוסכם בין הצדדים.הניהול ו/או ד

היה והחברה תבצע במושכר שינויים אשר יגרמו לשינוי בעלויות דמי הניהול, מעבר  .7.3.4

לקיים ביום חתימת הסכם זה, כגון תוספת מזגנים, תאורה, מתקנים המופעלים בגז 
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, כפי שיסוכם בין וכיו"ב, יחול שינוי בדמי הניהול  ו/או דמי הניהול הנוספים בהתאמה

 הצדדים.

 

דמי הניהול ודמי הניהול הנוספים ישולמו במשרדי חברת הניהול או בכל דרך אחרת שתורה חברת  .7.4

 הניהול.

כל תשלום שהחברה חייבת לשלם לחברת הניהול על פי הסכם זה ישולם בצירוף למס ערך מוסף  .7.5

 כדין, כנגד חשבונית מס כדין.

ור הנדרש על פי דין לצורך ביצוע התשלום, לרבות ככל חברת הניהול תמציא לחברה כל איש .7.6

 שרלוונטי, אישור בגין פטור מניכוי מס במקור.

כל תשלום או חוב כספי המוטל על החברה בהתאם להסכם זה ואשר לא שולם במועד בו היה צריך      

ת  על להיות משולם על פי ההסכם, וכן כל תשלום שחברתה ניהול תשלם ואשר חובת תשלומו מוטל

החברה וזו לא שילמה אותו ו/או ששולם ע"י חברת הניהול בשל ביצוע פעולה המוטלת על החברה 

שא בתקופת הפיגור ועד תשלומו או החזרתו בפועל, ולפי הענין, יעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, י

איחור  בית צמודה, מצטברת ומחושבת באופן רבעוני, בהתאם לריבית בגיןיהפרשי הצמדה וכן ר

 מהמערכות הבנקאיות של החשכ"ל.  בהעברת כספים

  אחריות .8
 

החברה תהא אחראית לכל נזק גוף ו/או רכוש ישיר ו/או עקיף שייגרם לחברת הניהול ו/או למי  .8.1

מטעמה ו/או למשכירה ו/או לבעלים ו/או לצד ג' ו/או לחברה ו/או מי מטעמה עקב מעשה או מחדל 

 מביצועו ו/או ביצועו הלקוי ו/או ביצועו החלקי של הסכם זה. של החברה ו/או מי מטעמה כתוצאה

החברה תשפה את חברת הניהול בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש לה בגין נזק כאמור על פי  .8.2

 הראשונה של חברת הניהול מהחברה ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן כמקובל. דרישתה 

 ביטוח .9
 

על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת ההתקשרות או  חברת הניהוללפגוע באחריות  מבלי

 ממועד תחילת ביצוע השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה שלה(

באמצעות מבטח מורשה בישראל את הביטוחים  החשבונ עללרכוש ולקיים  תמתחייב חברת הניהול

 ומהווה זה להסכם המצורף, 'יב כנספחהמסומן  ל קיום ביטוחים בטופס האישור עכדלקמן ו המפורטים

משרד התחבורה  –"(לטובתו ולטובת מדינת ישראל ביטוחים קיום אישור)להלן: " ממנו נפרד בלתי חלק

 ולטובת עיריית ערד ולטובת מפעילי התח"צ הפועלים בתחנה.

 

, ציוד מתקנים ומלאים וכן כל ביטוח תכולת המושכר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ריהוט 9.1

, הו/או עבור חברת הניהולשינוי, שיפור, שיפוץ ותוספת למושכר שנעשו ו/או שיעשו במושכר על ידי 

כל הנ"ל בערכם המלא, כנגד אבדן נזק עקב הסיכונים המקובלים בבטוח אש מורחב ומבלי לגרוע 

פון, נזקי מים, שביתות, פרעות, מכלליות האמור לרבות סיכוני אש, התפוצצות, רעידת אדמה, שיט

נזק בזדון ופריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף לפיו המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי חברת 

חברת הניהול, דיירים ושוכרים אחרים במתקן התחבורתי שבפוליסה שלהם קיים ויתור דומה כלפי 

 למעט נזק הנגרם תוך כוונת זדון. הניהול

 
  םביטוח חבות המעבידי 9.2
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בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  ההחוקית כלפי עובדי הבטח את אחריותת חברת הניהול .א

ומסך  ₪ 6,000,000מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. גבול האחריות לעובד לא יפחת מסך 

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.     ₪ 20,000,000

בביצוע  הכלפי עובדי ניהולחברת ההחוקית של  ההביטוח על פי פוליסה יכסה את אחריות .ב

 אחזקה וניהול מרכז תחבורה בעיר ערד. ,עבודות למתן שירותי אבטחה

משרד התחבורה ו/או עיריית ערד ו/או מפעילי  –הביטוח יורחב לכלול את מדינת ישראל  .ג

התח"צ הפועלים במתחם כמבוטחים נוספים, היה ונטען  לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי 

 .חברת הניהולבות מעביד כלשהו כלפי מי ממועסקי כי הם נושאים בח

 

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 9.3
החוקית על פי דין, בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, גוף ורכוש,  הבטח את אחריותת חברת הניהול .א

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

לנזקי צד שלישי  הניהולחברת החוקית של  ההביטוח על פי הפוליסה יכסה  גם את אחריות .ב

 בקשר עםושייגרמו מביצוע עבודות אבטחה, ניהול ואחזקה של מרכז תחבורה בעיר ערד 

 מכרז/חוזה עם מפעילי התח"צ במתחם.

 לתקופה )שנה(. ₪  10.000,000  -למקרה  ו ₪  10,000,000גבולות  האחריות לא יפחתו מ  .ג

 (.  CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .ד

משרד התחבורה ו/או עיריית ערד ו/או מפעילי התח"צ  –הביטוח  יורחב לכלול את מדינת ישראל  .ה

 .חברת הניהולהפועלים במתחם כמבוטחים נוספים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי 

 

  ביטוח אחריות מקצועית 9.4
 

 המקצועית בביטוח אחריות מקצועית. הבטח את אחריותת חברת הניהול .א

 הוכל הפועלים מטעמ ה,  עובדיחברת הניהולפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של ה .ב

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון,  הצהרה  

מביצוע עבודות אבטחה, ניהול ואחזקה של  מרכז ורשלנית שנעשו בתום לב, בביצוע עבודות 

 מכרז/חוזה עם מפעילי התח"צ במתחם.ובקשר עם ד תחבורה בעיר ער

 למקרה ולשנה.  ₪  4,000,000גבולות  האחריות לא יפחתו מסך   .ג

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:         .ד

 מרמה ואי יושר של עובדים 

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב 

   חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות ל 

  אחריות צולבתCROSS LIABILITY-  

משרד התחבורה ו/או עיריית ערד ו/או מפעילי התח"צ  –הביטוח  יורחב לכלול את מדינת ישראל  .ה

 . חברת הניהולהפועלים במתחם כמבוטחים נוספים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי 

 

 כללי 9.5
 

 לכלול את התנאים הבאים: חברת הניהול תמתחייבבכל פוליסות הביטוח הנ"ל  .א
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משרד התחבורה ו/או עיריית ערד ו/או תאגידים עירוניים  –מדינת ישראל לשם המבוטח תתווסף  .ב

המבוטחים"( בהתאם להרחבי השיפוי "–)להלן  נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםו/או 

 לעיל.

ובלבד בוטחים המהמבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  .ג

 יתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  ושהו

כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  תאחראי הלבד חברת הניהול .ד

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 .חברת הניהולההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על  .ה

 רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. חריג .ו

 הומטעמ הבגין כל הפועל בשמ העל פי דין ואחריות חברת הניהולשל  ההביטוח יכסה את אחריות .ז

 .הבגין קבלני משנה מטעמ הולרבות אחריות חברת הניהולשל 

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים  .ח

 ₪ . 100,000ית אחת לא יעלה על סך מסיבה מקור

משרד התחבורה ו/או עיריית ערד ו/או  –מדינת ישראל ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .ט

, למעט כלפי מי שגרם לנזק ו/או עובדיהם מפעילי התח"צבנות ו/או  חברותתאגידים עירוניים ו/או 

 בזדון.

למשרד יהם לרעה, אלא לאחר שתימסר הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנא .י

, במכתב רשום, הו/או חברת הביטוח מטעמ חברת הניהולהודעה בכתב, ע"י  התחבורה ולעירייה

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60

 את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) חברת הניהול בפוליסות סעיף כל .יא

, העירייה ,התחבורה משרד כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר חברת הניהול מבטחי אחריות

 פי על הביטוח ומפעילי התח"צ העירייה ,התחבורה משרד ולגבי, מבטחיהם וכלפי מפעילי התח"צ

 ומפעילי התח"צ העירייה ,התחבורה משרד את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות

ומפעילי  העירייה ,התחבורה משרד בביטוחי השתתפות זכות ללא, איותנ לפי המגיע השיפוי במלוא

משרד התחבורה,  ממבטחי תביעה זכות חברת הניהול של הביטוח לחברת שתהיה מבלי התח"צ

-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף ומפעילי התח"צ העירייה

 משרד כלפי כפל ביטוח של טענה על תרתמוו חברת הניהול מבטחת, ספק הסר למען. 1981

 .מבטחיהם וכלפי ומפעילי התח"צ העירייה ,התחבורה

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  .יב

 .התקפות במועד התחלת הביטוח

עבודות פריקה,  כוללותהבין היתר גם בגין העבודות  היכסו את אחריות חברת הניהולביטוחי  .יג

 טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.

 

להמציא לידי משרד  תמתחייב חברת הניהול, והעירייה התחבורה משרדללא כל דרישה מצד  9.6
ת התחבורה ולעיריית ערד עם החתימה על הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטח

ישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח כי המצאת א הכי ידוע ל המצהיר חברת הניהול. מטעמה
, ואולם אי המצאתו לא תגרע העל ידעבודות ו/או השירותים הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע ה

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. חברת הניהולשל  המהתחייבויותי
 

חברת ידי  , לבדוק את אישור הביטוח שיומצא עלים, אך לא חייבםרשאי משרד התחבורה והעירייה 9.7
לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על  תמתחייב חברת הניהולוכאמור לעיל,  הניהול

 חברת הניהולעל פי הסכם זה.  המנת להתאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותי
לעיל לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  משרד התחבורה והעירייהכי זכויות  המצהיר
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כל חובה ו/או כל אחריות לגבי  םו/או מי מטעמ משרד התחבורה והעירייהאינה מטילה על 
הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל 

יכת על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה ער חברת הניהולחובה שהיא המוטלת על 
 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.

 
למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם  תמתחייב חברת הניהול 9.8

ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 
ישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים ת חברת הניהולכי הביטוחים. יודגש, 

 .חברת הניהולבביטוחי 
 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  חברת הניהולמובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי  9.9
לשפות ו/או לפצות  המחובת חברת הניהולבהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את  המהתחייבויותי

לו על פי הסכם  תאחראי חברת הניהולשבגין כל נזק  התחבורה, העירייה ומפעילי התח"צמשרד את 
זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי 

בגין נזק או  םו/או מי מטעמ משרד התחבורה, העירייה, מפעילי התח"צו/או הפיצוי לו יהיו זכאים 
 .הפסד

 
מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים  9.10

לפי  הממלוא חבות השאינה פוטרת אות חברת הניהולהינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על 
חברת לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.  הלבחון את חשיפת חברת הניהולהסכם זה. על 

משרד התחבורה, מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  הא מנועיבזאת כי ה תומאשר המצהיר הניהול
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף  םו/או מי מטעמ העירייה, מפעילי התח"צ

 . ההכיסוי הביטוחי שהוצא על יד
 

מאחריות לכל  םטעמו/או מי מ משרד התחבורה, העירייה, מפעילי התח"צאת  תפוטר חברת הניהול 9.11
ים ו/או המשמש לצורך מתן השירות המי מטעמעל ידי ו/או  האובדן ו/או נזק לרכוש המובא על יד

משרד התחבורה, העירייה, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  ה, ולא תהיה לו/או העבודות
חול לטובת אדם בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא י םו/או מי מטעמ מפעילי התח"צ

 שגרם נזק בזדון.
 

 משרד התחבורה –כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  תמתחייב חברת הניהול 9.12
כי פוליסות הביטוח  תמתחייב חברת הניהולחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. ת ועיריית ערד

להציג את העתקי  תיבמתחי חברת הניהולמדי שנה בשנה, כל עוד החוזה בתוקף.  התחודשנה על יד
, לכל המאוחר ולעירית ערד הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח למשרד התחבורה

לעיריית ערד את אישור קיום חברת הניהול ציג תשבועיים לפני סיום תקופת הביטוח. כ"כ 
 מסויג. מדי שנה בשנה, כל עוד הסכם זה נותר בתקפו, כשהוא אינוכנספח י"ב הביטוחים המצ"ב 

 
יום לפני תפוגת תוקף  14מציא את נוסח אישור קיום הביטוחים לכל הפחות תחזור ות חברת הניהול 9.13

 הביטוחים על מסמך אישור קיום הביטוחים האחרון שהוגש.
 

 של הסכם ההתקשרות יסודיתמוסכם בין הצדדים כי הפרת סעיף זה תהווה הפרה  9.14
 

על פי המכרז או על פי כל דין או  חברת הניהולחריות לגרוע מא אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי 9.15
על פי כל דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את  המכל חובה החלה עלי חברת הניהוללפטור את  כדי

מפעילי התח"צ בתחנה ו/או או עיריית ערד /משרד התחבורה ו -האמור כוויתור של מדינת ישראל  
 דין ועל פי חוזה זה. על כל  זכות או סעד המוקנים להם על פי

 
, היה וניתנה הרשאה חברת הניהולמבלי לגרוע מהאמור בפרק הביטוח ובאישור על קיום ביטוחי  9.16

לכלול  תהיה אחראית חברת הניהוללהסבת החוזה ולהעסיק קבלני משנה על פי תנאי החוזה, 
לשיקול  בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים בהתאם

וככל שיהיה נחוץ ותואם לתנאי ההתקשרות עימם, וזאת למשך כל  חברת הניהולהבלעדי של  הדעת
ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו אחראים על פי דין.  חברת הניהולתקופת התקשרותם עם 
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. למען הסר ספק האחריות הבלעדית בגין האת קבלני המשנה בביטוחי חברת הניהולכלול תלחילופין 
 . חברת הניהולאו בקשר קיום ו/או העדר ביטוחים ע"י  קבלני המשנה תחול על /ו

 

 

 ההסכם תקופת .10

להארכת תקופת ההתקשרות  של העירייה תקופת ההתקשרות היא לשלוש שנים, בתוספת אופציה חד צדדית

סכם תום תקופת השכירות או ביטולו של ה בכל מקרה של. יחד עם זאת, לתקופה של עד שנתיים נוספות

, יגיע אף  הסכם ניהול זה אל או סיום ההתקשרות בין עירית ערד לחברת הניהול מכל סיבה שהיא השכירות

 קיצו.

 הגיע הסכם הניהול אל קיצו, תערך התחשבנות סופית בין החברה לבין חברת הניהול.

ל ההסכם למען הסר ספק מובהר בזה כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיו של כל צד לביטו

 להלן ועל פי כל דין. 10של הפרה יסודית כאמור בסעיף  במקרה

 

 סעדים .11

הפרת תנאי יסודי ועקרי מתנאי הסכם זה תקנה לצד הנפגע זכות לכל הסעדים והתרופות הקבועים לעניין 

, זאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הנקובים 1970 –זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי במקרה שצד   הסכם זה או העומדים על לרשות הצד הנפגע על פי דין.ב

לא יקיים את התחייבויותיו, מותר יהיה לצד השני לקיימן במקום הצד המפר, לאחר שהתריע על כוונתו 

 הצד שביצע במקומו. לעשות כן. במקרה כזה ישלם הצד המפר את העלות הנובעת מכך על פי חשבון שיגיש לו

  זכויות על ויתור אי .12

 או דין, כל על ו/או זה הסכם פי על מזכויותיו איזו על כויתור תחשב לא מהצדדים מי מצד התנהגות שום

 או דחייה כנגד או האחר הצד ידי על ההסכם תנאי קיום אי או הפרה לאיזו מצידו כהסכמה או כויתור

 ידי על ונחתם ובכתב במפורש נעשו כן אם אלא שהוא, תנאי איזה של תוספת או ביטול נוספת, ארכה

 הצדדים. של החתימה מורשי

 

  זכויות והסבת העברת .13

חברת הניהול תהא רשאית להעביר לאחר את זכויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ובלבד  .13.1

ל פי לשאת בכל התחייבויות חברת הניהול עוהעירייה שמקבל הזכות יתחייב בכתב כלפי החברה 

 הסכם זה.

 

החברה לא תהא רשאית להעביר לאחר את זכויותיה על פי הסכם זה ללא הסכמתה המוקדמת  .13.2

 .רייהיהעבכתב של 

 

 שלישיים לצדדים סמכויות .14

הצדדים מצהירים כי זכויות משרד התחבורה כאמור בהסכם השכירות ידועות להם, וכי הסכם זה  .14.1

 כפוף לעשיית שימוש בהן. 

 
כן מצהירים הצדדים כי כל סמכויות משרד התחבורה כאמור בהסכם השכירות, תחולנה גם לגבי  .14.2

הסכם זה, בשינויים המחויבים, כך שבכל מקום בו נאמר "המשכירה", יבוא חברת הניהול, ובכל 

 מקום בו נאמר "השוכר", תבוא החברה.
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יה הזכות לעשות שימוש בנוסף, מצהירים הצדדים כי מוסכם עליהם, כי למשרד התחבורה תה .14.3

ת למפעיל ע"פ הסכם זה, בקשר עם אחזקת המתקן, לרבות ומבלי למצות יולהפעיל כל זכות המוקנ

הזכויות בקשר עם קנסות, פיצויים וכל טענה אחרת העומדת למפעיל כנגד החברה בעניין תחזוקת 

לעשות בה המתקן. במקרה שיעשה משרד התחבורה שימוש בזכות זו, לא יהיה המפעיל רשאי 

 שימוש בגין אותה עילה.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 
 

__________________           ________________ 
 ה ח ב ר ה         "חברת הניהול"
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 ' להסכם הניהול 1 נספח
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 תחזוקה שירותי מפרט –' 2נספח 

 

הניהול או החברה(, מכלול  )להלן חברת ___________________במסגרת שירותי הניהול הניתנים ע"י חברת 

על כל חלקיו ואזוריו מוטלים על חברת הניהול, למעט נושאים ספציפיים  המתקן בכללותוהתפעול והתחזוקה של 

 שיוגדרו מראש ובכתב אשר יהיו באחריות מפעיל התחבורה הציבורית.

בכל מגוון הנושאים  חברת הניהול הינה האחראית הבלעדית לניהול ותפעול על כל שטחי המתחם, תוך טיפול

על כל  המתקן בכללותוהקשורים למתקן. מובהר בזאת כי מכלול השירותים הנדרשים מחברת הניהול הינם עבור 

 חלקיו ואזוריו.

 תחומי האחריות ומחויבויות חברת הניהול:  עיקרילהלן פירוט 

 ניהול .1

 אבטחת התחנה. .2

 רציפים ומבואות(.ניקיון משרדים ושטחים ציבוריים )כולל רחבת אוטובוסים,  .3

 ניקיון שירותים ציבוריים. .4

 אחזקה, תפעול ותחזוקה של מערכות מיזוג אויר, גילוי אש, כריזה, חשמל ושילוט בשטחים הציבוריים.  .5

 גינון. .6

 גביה של  שכ"ד עבור עיריית ערד, חשבונות החשמל, הארנונה ומים.  -שוטף  .7

 זה.לספק כלי עבודה וחומרי ניקיון בהתאם למופרט בסעיף  .8

 לעמוד בתנאי השירות בהתאם למופרט בסעיף זה. .9

 לבצע העבודות בהתאם להנחיות סעיף זה. .10

 ניהול .1

 חברת הניהול תאייש מנהל למתקן. 

 את המשימות כדלקמן: בין היתרויבצע  ואחראי לניהול הכללי והשוטף של התחנה חמושהמנהל יהיה 

 קבלת פניות מהציבור 

 להלן  5נה,  כמפורט בסעיף אחריות לתחזוקה / הפניה לקבלני מש 

 צופה סורק ע"פ דרישות המשטרה 

 איש הקשר מול הגורמים הרשויות 
  

 אבטחת התחנה .2

חברת הניהול תדאג לאיוש המאבטחים / שומרים במתחם התחנה בהתאם לתקנים ולדרישות משטרת 

 עסקה.ישראל ובהתאם למכלול ההוראות הנהוגות ע"פ כל דין ובפרט תשלום שכר מינימום ודיני ה

י בשער הכניסה לרחבת ליששלושה שומרים/מאבטחים, שניים לכניסה לאולם הנוסעים והש

 האוטובוסים. 

 ימים בשבוע.  7שעות ביממה,  24למשך  –שומר רחבת האוטובוסים 

 בהתאם לשעות פעילות התחנה.   –שומרי כניסה ראשית )אחד בודק ואחד צופה סורק(   2

 מש גם כצופה סורק חמוש נוסף לצורך דרישות האבטחה. מובהר בזאת כי מנהל התחנה יש

 ניקיון מרכז התחבורה .3

במסגרת ניקיון השטחים הציבוריים יכללו כל שטחי התחנה, ללא יוצא מן הכלל, דגש על השירותים 

 הציבוריים,  רחבת האוטובוסים, רציפים ומבואות התחנה.
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ל מנת למלא את המשימות היומיות והתקופתיות ערב  ע –חברת הניהול תפעיל עובד ניקיון יום, ואחה"צ 

הנדרשות ותספק את כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע. העבודות שיתבצעו על ידי עובדי החברה, 

 בחצרות ובשטחים המשותפים במשרדים והחומרים שיספק יכללו בין היתר:

 .בצוע עבודות ניקיון יומיות שוטפות במהלך שעות פעילות התחנה 

 ריות לחזות נקייה של התחנה. אח 

  יבוצעו במיידי. -פנוי וניקוי מפגעים המסכנים את הציבור 

  שבועיות, חודשיות, חצי שנתיות ושנתיות והדברת מזיקים חודשית, יתבצעו  -עבודות ניקיון תקופתיות

תה על ידי צוותים בהיקף כנדרש לביצוע העבודה, בשעות ובפרקי זמן שימנעו ככל האפשר את פעילו

 התקינה של התחנה.

  אספקה של כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות הניקיון וההדברה ואחריות לטיב החומרים למניעת

 נזקים )החלקה, הרעלה וכיו"ב(.

 

 ניקיון השטחים ושירותים  ציבוריים .4

 ריכוז משימות 4.1

חנה, על מנת חברת הניהול תפעיל  עובד ניקיון אשר יוצב במתחם התחנה במשך כל שעות פעילות הת

למלא את המשימות היומיות והתקופתיות הנדרשות ותספק את כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים 

לביצוע. העבודות שיתבצעו על ידי עובדי החברה, בשטחים ובשירותים הציבוריים וכן החומרים שיספק 

 יכללו בין היתר:

 חנה.בצוע עבודות ניקיון יומיות שוטפות במהלך כל שעות פעילות הת 

  שבועיות, חודשיות, חצי שנתיות ושנתיות והדברת מזיקים חצי שנתית,  -עבודות ניקיון תקופתיות

יתבצעו על ידי צוותים בהיקף כנדרש לביצוע העבודה, בשעות ובפרקי זמן שימנעו ככל האפשר את 

 פעילותה התקינה של התחנה.

 ברה ואחריות לטיב החומרים אספקה של כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות הניקיון וההד

 למניעת נזקים )החלקה, הרעלה וכיו"ב(.

 

 פירוט עבודה: 4.1.1
 

 פרוט עבודות שוטפות במשך היום

 
 ים. יהיענות מיידית לקריאות להסרת מפגעים ומטרדים היגיינ 

  ,בקורת וניקוי יזום, כל שעה עגולה, של תאי השירותים לרבות אסלות, ריצפה, שיש, כיורים

 וכדומה. משתנות, מראות

  השלמת חומרים מתכלים כדוגמת נייר טואלט, רשתות למשתנות, חומרי סבון, חומרי ריח

 וכדומה באופן שוטף.

 .בקורת וניקוי יזום, לפחות שלוש פעמים ביום, של השטחים הציבוריים 

 .בקורת וניקוי יזום, לפחות פעם ביום של מחיצות בשירותים לרבות מתחת למשטחי השיש 

  והסרה יזומות, לפחות פעם ביום, של גרפיטי או חומרים דבקים )מסטיקים בקורת ניקוי

 וכדומה(.

 
 תקופתית –פירוט עבודה  4.1.2
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 )בנוסף לניקיון יומי, בכל שטחי המשרדים( ניקיון שבועי

 .הסרת כתמים ממעקות ומסגרות 

 .הסרת קורי עכביש גלויים ולכלוך בפינות 

  לעיל. 4.1.1ניקוי יסודי של כל האמור בסעיף 

 
 )בנוסף לניקיון יומי ושבועי( ניקיון חודשי

 .ניקוי שלטים 

 .ניקוי מפזרי אויר של מערכות מיזוג אויר 

 .ניקוי מפצי הריח 

  לעיל. 4.1.1-ו 4.1.2ניקיון יסודי של כל האמור בסעיף 

 
 )בנוסף לניקיון יומי ושבועי( ניקיון תלת חודשי

 .קרצוף רצפות 

 צפות באמצעות קיטור.שטיפת תאי השירותים לרבות האסלות ור 

 .מריחת וקס וביצוע פוליש 

 .ניקוי וקרצוף של כל הקירות המצופים בשיש 

 .בצוע כל פעולות ההדברה הנחוצות 

 

 פירוט עבודות נוספות 4.2
 

 :עבודות בעדיפות ראשונהא(   

 

 .ריקון פחי האשפה מהרחבות, המבואות  והמעברים שמסביב לרציפים 

  מהרחבות, המבואות והמעברים שמסביב לרציפים.איסוף פסולת, טאטוא והסרת כתמים 

 .ניקוי דלתות וחזיתות זכוכית מלכלוך וכתמים בעיקר באזור הרציפים 

 

 

 

 

 פרוט עבודות שוטפות במשך היום  ב(  

 ם, הסרת לכלוך סביבתי, ניקוי יהיענות בעדיפות ראשונה לקריאות להסרת מפגעים ומטרדים היגייני

 ם מתכלים וכדומה, בכל שטחי התחנה.חומרים שנשפכו, השלמת חומרי

 .טאטוא הרחבות והמעברים, איסוף פסולת גסה והסרת לכלוכים דביקים לפחות שלוש פעמים  ביום 

  ריקון פחי אשפה ומאפרות בכל שטחי  התחנה לרבות החלפת שקיות הניילון וניקוי הפחים במטלית

 לחה באופן שוטף.

 פעמיים ביום. איסוף פסולת גסה ברחבת האוטובוסים לפחות 

  הסרת אבק וניקוי במטלית לחה של כל הריהוט והאבזור לרבות הפרזול, עד לגובה של שני מטר

 ועשרים ס"מ, לרבות הסרת כתמים בולטים מחלונות וויטרינות. 
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 .שטיפת רצפות הגרניט לפחות פעמיים ביום 

 .טאטוא והסרת כתמים מרצפות וציפויים למיניהם 

  מכל הזכוכיות ומסגרותיהן בכל מתחם התחנה.ניקוי מאבק והסרת כתמים 

 

 תקופתית: –פירוט עבודה  4.2.1
 )בנוסף לניקיון יומי, בכל שטחי המשרדים( ניקיון שבועי

 .הסרת כתמים ממעקות ומסגרות 

 .הסרת קורי עכביש גלויים ולכלוך בפינות 

 .ניקוי מסגרות תמונות וחפצי אומנות במטלית לחה 

 וריים ודלפקים לרבות במטלית לחה.ניקוי יסודי של ריהוט שטחים ציב 

 .ניקוי ציוד משרדי לרבות מקלדות וצגי מחשב בחומרים מתאימים 

 .ניקוי יסודי של לכלוך ואבק של ומתחת לרהיטים במשרדים לרבות במטלית לחה 

 .ניקוי יסודי של שירותים ומחיצות בשירותים לרבות מתחת למשטחי השיש 

 ים ומחמים.ניקוי יסודי של מטבחונים ופנים מקרר 

 .ניקוי עלים של צמחיה פנימית ובדיקת מצב המים באדניות 

 .ניקוי יסודי של מסגרות וריהוט שטחים ציבוריים לרבות במטלית לחה 

 .ניקוי יסודי של הרציפים ורצפות הגרניט כולל הסרת חומרים דבקים 

 .טאטוא רחבת האוטובוסים באמצעות מטאטא כביש 

 

 יומי ושבועי( )בנוסף לניקיון ניקיון חודשי

 .ניקיון יסודי של חצרות, סביב עמודים ופינות, מעקות חיצוניים, ריהוט חיצוני וכדומה 

 .ניקוי שלטים 

 .סריקה ופנוי פסולת מארונות חשמל ומארונות כבוי אש 

 .ניקוי מפזרי אויר של מערכות מיזוג אויר 

 .ניקוי אבק ושאיבת אבק יסודית מריהוט מרופד 

 ות מצידם הפנימי.ניקוי יסודי של חלונ 

 ילונות.ושאיבת אבק מו 

 

 )בנוסף לניקיון יומי ושבועי( ניקיון תלת חודשי

 .ניקוי יסודי של כל רכיבי הזכוכית לכל גובהם 

  .קרצוף רצפות הגרניט 

 .בצוע כל פעולות ההדברה הנחוצות לתחנה 

 .שטיפת רחבת האוטובוסים באמצעות קיטור 

 

 מי, שבועי וחודשי()בנוסף לניקיון יו ניקיון חצי שנתי

 .מריחת וקס וביצוע פוליש לכל הרצפות במתחם 

 .ניקוי וקרצוף של כל הקירות במתחם 

 .שאיבת אבק יסודית משטיחים וניקוי בשמפו יבש 
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  .ניקוי ושטיפת וילונות לרבות ניקוי יבש כנדרש 

 .ניקוי ספריות ומדפים לרבות פינוי התכולה כנדרש לניקוי 

 וב באמצעות קיטור.שטיפת השטחים המשקים לרח 

 

 ימים, שעות עבודה ותפקידים  4.2.2
עובדי החברה הקבועים בניקיון השטחים והשירותים הציבוריים יתייצבו לעבודה בתחנה כמפורט בטבלה 

 שלהלן:

 תפקידים קבועים שעות יום תקופה

 ה' –א'  כל תקופת החוזה

 ערבי חג – ו'

 

08:00 – 18:00 

08:00 – 15:00 

 

 עובד  1

 עובד 1

 

 

 אחזקה תפעול ותחזוקת התחנה .5

 ריכוז משימות 4.1
 5.1חברת הניהול תתחזק ותפעיל את כל המערכות במרחב התחנה.  תעסיק עובד תחזוקה כאמור בסעיף 

לעיל, אשר יוצב במתחם בהתאם לשעות פעילות שיפורטו בהמשך, תעסיק קבלני משנה במידת הצורך 

ע, על מנת למלא את המשימות היומיות ותספק את כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים לביצו

 והתקופתיות הנדרשות. העבודות שיתבצעו על ידי עובדי החברה, יכללו בין היתר:

 .אחזקה תפעול ותחזוקה של מערכות מיזוג האוויר 

 והטמ"ס הכריזה, אחזקה תפעול ותחזוקה של מערכות גילוי האש. 

 אחזקה תפעול ותחזוקה של מערכות השילוט והמידע לציבור. 

 .עבודות יזומות ותקופתיות של תחזוקה מונעת לכלל המערכות הנ"ל 

 .תפעול שוטף של התחנה ומענה לדרישות המפעלים בכל הקשור לעניין זה 

 .אספקה של כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות האחזקה השוטפים 

 מובהר בזאת כי אחזקת כל המערכות תבוצע בהתאם להוראות היצרן כפי שימסרו למבצע.

 פירוט עבודה 4.2
 פרוט עבודות שוטפות במשך היום

 .מענה מידי לתקלות בכל אחת מהמערכות 

  מענה מידי לתקלות או שבר במתקני התחנה כדוגמת דלתות הרציפים, מפגעים, ריהוט, ספסלי

 המתנה וכיו"ב.

 .החלפת נורות חשמל 

 .בקרה ופיקוח על מכלול העובדים ונתוני השירותים במתחם התחנה 

 י אשפה מרכזיים.פינוי מכל 

 .תפעול מערכות השילוט והזרמת המידע המתקבל מהמפעילים 

 

 )אחת לרבעון( פרוט עבודות תקופתיות

  תחזוקה מונעת של מערכות מיזוג האוויר, גילוי אש, מערכות כריזה ומערכות אוטומטיות, שערים

 חשמליים וכיו"ב.

 .תחזוקת  לוחות חשמל 



51 
 

 יוון מחזירי שמן(.שימון פרזול לרבות צירים ודלתות )כ 

 .צביעה / תיקון השחטות וונדליזם 

 .שאיבת בורות ביוב ושומן + ניקוז 

  תחזוקה מונעת לשימור המבנה והמתקנים ויכללו בין היתר : יישור תקרות אקוסטיות, תיקון

 ריהוט, איטום חדירות מים, ניקוי פנים גופי תאורה וכיו"ב.

 

 ימים, שעות עבודה ותפקידים  4.3
 הקבועים כמפורט בטבלה שלהלן: עובדי החברה

 תפקידים קבועים שעות יום תקופה

 ה' –א'  כל תקופת החוזה

 ו'

08:00 – 18:00 

 עובד תחזוקה/מנהל 15:00 – 08:00

 עובד תחזוקה/מנהל זהה לשעות יום ו' ערב חג

 

 גינון .5

ן בכל שטחי התחנה במסגרת שירותי הניהול תבצע החברה כל עבודה הנדרשת לביצוע מלא של עבודות הגינו

הן לצמחייה החיצונית והן לפנימית. כל עבודות הגינון יהיו במסגרת אחריות החברה ועל חשבונה, העבודות 

 אדם שהחברה תפעיל לפי הצורך. במסגרת זו תבצע החברה כדלקמן: -יתבצעו ע"י כח 

 השקיה ו/או דישון של הצמחייה במתחם. א.

ן: זבלים אורגניים וכימיים,  חומרי הדברה לעשביה וחומרים תספק את כל החומרים הדרושים כגו ב.

 להדברת מחלות ומזיקים יסופקו על ידי החברה ועל חשבונה.

ותספק ותתחזק את כל החלקים והאביזרים הנדרשים כגון: תמוכות, חלקי חילוף להשקיה, תיקון  ג.

נאותה יסופקו על ידי החברה פגמים ונזילות ברשתות וכל יתר החומרים והמוצרים הדרושים לתחזוקה 

 ועל חשבונה.

 עבודה שלה, ידניים ומכניים, ככל שיידרש לה לביצוע עבודתה. -החברה תעשה שימוש בכלי  ד.

 שוטף  .6

כאמור הניהול השוטף של התחנה וכל המשתמע מכך יבוצע ע"י חברת הניהול. בהתאם לכך להלן פירוט 

 הוראות נוספות הנוגעות לניהול התחנה:

 וגביה של שכ"ד, חשבונות החשמל, הארנונה ומיםניהול  6.1

החברה  תנהל ותגבה את חשבונות החשמל הארנונה והמים בהתאם לצריכה בפועל ולפי מפתח החלוקה 

היחסי של כלל הדיירים לצריכה המשותפת )בעניין זה תעשה החברה כל מאמץ אפשרי להתקנת מונים 

 על ידי כל דייר בנפרד(. שיאפשרו מדידה ישירה ונפרדת של צריכת המשאבים

בגין כל תקופת חשבון, תנפיק החברה דרישת תשלום למפעילים תוך כדי פירוט של התפלגות התשלומים 

יום מתאריך קבלת דרישת התשלום  30והרכבם. המפעילים  ישלמו לחברה בתנאי תשלום  של שוטף + 

 כאמור. 

ם לחלקם ותעביר התשלומים ממפעילי התח"צ בהתא השכ"דבנוסף תגבה החברה את תשלומי 

לא כולל מע"מ(,  –)חמשת אלפים שקלים חדשים ₪  5,000לעירייה. תשלום דמי השכירות ע"ס 
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בכל חודש. מובהר בזאת כי התשלום לעירייה, לא יותנה בקבלת  10 -ישולמו לעיריית ערד עד ל

 הסכומים בפועל ממפעילי התח"צ.

 רישום 6.2

ו לעיל תוך הבטחת איכות השירות וביצוע רישומים חברת הניהול תספק את השירותים שפורט

מפורטים ומדויקים של פעולותיו. בתוך כך, חברת הניהול תקיים הפרדה של רישום פעולות והפרדה 

 חשבונאית מלאה של פעולותיה בחלקים המשותפים בתחנה, מפעולותיה בשטחים אחרים בתחנה. 

 נהלים 6.3

בי תפעול הרכוש הכולל על מערכותיו ונהלים והוראות חברת הניהול תקבע מערכת נהלים והוראות לג

 אלה יותאמו לאופי התחנה ובתיאום עם הדיירים.

 זמן מוקצב לתיקון תקלות 6.4

תיקון תקלות יהיה בעדיפות על פני משימות שוטפות ומונעות. החברה תטפל בליקוי מייד עם גילויו 

כגון כתם על הקיר, פסולת בולטת,  ברציפות עד לתיקון התקלה. כתיקון תקלה יחשב גם פגם אסתטי

 נוזלים דבקים ואו מפגע בטיחותי.

 

 

 בהתאם לכך להלן  לוחות הזמנים לטיפול בתקלות:

  מודגש בזאת מידי, הגעת צוות גיבוי עד שעתיים מעת ההודעה על התקלה.  –תיקון תקלה דחופה

 כי הגדרת דחיפות התקלות תיעשה ע"י הדיירים.

 ת,  אך נתגלו במערכות מיזוג האוויר, חשמל, שילוט אלקטרוני וגילוי תקלות שלא הוגדרו דחופו

 שעות. 6עד ארבע שעות, הגעת צוות גיבוי עד  -אש 

  שעות. 24תיקון תקלה  שאיננה דחופה עד 

  4ימים ועד  2החלפת או פירוק חלקים לצורך תיקונם, מהמערכות השונות, יתבצע בטווח שבין 

 ימים לכל היותר מאיתור התקלה.

 מוקד פניות 6.5

חברת הניהול תארגן ותחזיק מוקד בו ירוכזו פעולות לביצוע השירותים שאליו יוכלו הדיירים לפנות 

 במהלך שעות פעילות התחנה.

 פינוי אשפה 6.6

החברה תפנה את הפסולות ואו האשפה הנאגרת במכלי האשפה המרכזיים במתחם לפחות שלוש פעמים 

במקרים בהם הפסולות תיערם מעבר לקיבולת מכלי האשפה, במהלך השבוע )בימים קבועים(. כמו כן, 

 תפנה החברה את המכלים במיידי.  

 אישורים והתרים 6.7

 באחריות חברת הניהול לדאוג בין היתר, כדלקמן:

 .קבלת רישיון עסק 

 ;אישורים בהתאם לנדרש מהרשויות השונות כדוגמת 

o .תו תקן ואישור כיבוי אש למערכות גילוי אש וכריזה 

o שראל. משטרת י 
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 .התרי כניסה לחנייה התפעולית 

 .טיפול ברוכלים, קבצנים וכיו"ב 

 
למען הסר ספק, על חברת הניהול לשאת בכל הוצאות ההיתרים, ההיטלים וכל תשלום הכרוך בהליך 

 קבלת רישיון העסק, האישורים השונים  ואגרות שיגבו עפ"י חוק.  

 שונות 6.8

 כח אדם 6.8.1

מנהל  1עובד ניקיון,  1מאבטחים,  3עובדים כדלקמן:  5 –מ   לא יפחתכח האדם המינימאלי במתחם  

 עובד אחזקה אשר יהיה חמוש וישמש גם כצופה סורק.  /

 שילוט אלקטרוני 6.8.2

תפעול  השילוט האלקטרוני בתחנה באופן שוטף בהתאם למידע המצוי בקבצים פתוחים של משרד 

 התחבורה.

 

 מצלמות במעגל סגור 6.8.3

ם לדרישות המשטרה ותפעולם. ההתקנה תתבצע ע"י הזוכה או התקנת מצלמות במעגל סגור בהתא

 לחילופין ככל שתתוקן מערכת כזו על הזוכה לשלם לחברה הנוכחית את הסך האמור.

 כללי 6.8.4

 לרבותמובהר בזאת כי האחריות הכוללת לניהול סדיר ותקין של התחנה תחול על הזוכה במכרז זה, 

בכך או שירות אשר לפי הנוהג הסביר והמקובל בשוק כל שירות אחר אשר איננו מוזכר לעיל  הכרוך 

 .מוענק על ידי חברת ניהול

 ואחזקה ניקיון וחומרי עבודה כלי .7

 כללי  8.1 

החברה תספק כל ציוד משלים שאיננו מסופק ע"י העירייה אשר נדרש לביצוע מלא של עבודות  7.1.1

 ונה בהתאם לצורך וכיו"ב.הניהול והשמירה על הניקיון, כדוגמת,  פחי אשפה, מאפרות, שילוט הכו

כל חומרי הניקיון, ההדברה וחומרים מתכלים וכל כלי העבודה מכניים וחשמליים, לרבות שואבי  7.1.2

אבק חובטים ושואבי אבק שקטים כנדרש לעבודה בחדרים בהם ממשיכה להתקיים פעילות בעת 

י החברה ועל ביצוע פעילויות הניקיון, והנדרשים לביצוע המשימות המפורטות, יסופקו על יד

 חשבונה. הכלים והחומרים יהיו תקניים כנדרש עפ"י חוק ועפ"י התקנים הישראלים.

החברה תהיה אחראית להשגת המידע הנוגע לחומרים המומלצים לטיפול בכל מרכיב של  7.1.3

המשרדים בנפרד. בכל מקרה שלציוד מסוים אין הגדרות של חומרים וכלי עבודה הנדרשים 

בו, על החברה להביא מומחים לחומרי ניקוי ולשיטות ניקוי, שיבדקו  ומתאימים לצורך הטיפול

את הציוד וימליצו על חומרי ניקוי, כלי עבודה ושיטות עבודה מתאימות. בכל מקרה, גם לאחר 

המלצת המומחים שתביא החברה, תהיה האחריות להמלצות ולתוצאות הטיפול מוטלת על 

 כם.החברה והיא תדאג להיות מבוטחת כנדרש בהס

החברה תחזיק בתחנה במחסן, מלאי מינימום של חומרי ניקיון וחומרים מתכלים בכמות שתספיק  7.1.4

 לביצוע משימותיו, וכן כלי עבודה ככל הנדרש לביצוע העבודות.
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או \או למבקרים ו\כל נזק ישיר או עקיף שיגרם, לריהוט ולכל מרכיב אחר במשרדים, לעובדים ו 7.1.5

או שימוש בהם שלא \ו כלי עבודה בלתי מתאימים לייעודם, וא\לרכושם, עקב שימוש בחומרים ו

או חוסר אוורור והיווצרות לחות ובלאי מואץ \או הוראות הבטיחות ו\על פי הוראות היצרנים ו

לאחר טיפול וכתוצאה ממנו, יתוקן על ידי חברת הניהול ועל חשבונה. חברת הניהול תהיה 

או של \או מחדליו ו\א במלוא האחריות למעשיו והאחראית הבלעדית לכל נזק שייגרם כאמור ותש

 מי מטעמה.

או לחים \חברת הניהול תהיה אחראית לאוורור מקומות העבודה לאחר שימוש בחומרים חריפים ו 7.1.6

 ככל הנדרש להחזיר, לאחר ביצוע עבודותיה.

בפרק זה מצוינים חומרים מתכלים נדרשים וכלים מומלצים. החברה לא תשתמש בשום חומר  7.1.7

 שווה ערך ללא אישור המפעיל. מתכלה

החומרים המתכלים שישמשו את החברה יתאימו למתקנים שנועדו עבורם כפי שקיימים  7.1.8

במשרדים. לחברה לא תהיה כל טענה כנגד עלות החומרים עקב הצורך להתאים עצמו לשימוש 

 או לצריכה מוגזמת.\או בקשר לכמויות הנצרכות ו\באותו ציוד ו

 זוקת כלי העבודה ולשמירה על מצב תקין ובטיחותי.החברה תהיה אחראית לתח 7.1.9

החברה תקצה ותסמן כלי עבודה נפרדים לעבודה בשירותים ולא תשתמש בכלים אלה לעבודה  7.1.10

 באזורים אחרים במשרדים.

 

 פירוט חומרים מתכלים 7.2
 

ובח החברה תספק על חשבונה את כל חומרי הניקיון והחומרים המתכלים. החומרים יהיו מקוריים, ממין מש

 ועומדים בתקנים המתאימים. להלן פירוט החומרים:

נייר טואלט מסוג טישו בצבע לבן. הנייר יהיה לא ממוחזר ומסיס במים, כדוגמת 'מישור' מתוצרת  7.2.1

 סנו או שווה ערך.

 סבון נוזלי לרחיצת ידיים. הסבון יהיה על בסיס צמחי, ריחני, בעל צבע, ובצמיגות יעילה. 7.2.2

יח לאסלות, כדוגמת סבון מוצק 'סנובון' תוצרת סנו או שווה ערך. חומרים מחטאים ומפיצי ר 7.2.3

 החומרים יהיו מותאמים ליישום בתוך הניאגרה ולא לאסלה.

 WINDOWSחומרי ריח נוזליים כלליים לשירותים כולל מכשיר התזה אלקטרוני כדוגמת:  7.2.4

WATCHMAN  או שווה  )ספק חוגלה קימברלי( מתז ריח אלקטרוני תוצרת ג'ונסון 5657מק"ט

ערך, המכשירים יהיו מתוצרת איכותית. החברה תדאג לכך שהמכשירים  יהיו תקינים במהלך כל 

דקות(, המכשירים יבדקו  15ימות השנה ויפיצו ריח טוב בכל תאי השירותים )המכשיר יתיז ריח כל 

 כל יום והקבלן ידאג למילויים כנדרש )כולל סוללות(.

של חברת טבת  U 164הצנרת ולהפצת ריח, כדוגמת רשת דגם רשתות למשתנות המשמשות לניקוי  7.2.5

 או שווה ערך.

 שקיות ניילון לכל פחי האשפה לסוגיהם. עובי הניילון יותאם לתכולה, לגודל ולנפח הפח. 7.2.6

 חומרי הדברה למזיקים לפי סוגיהם. 7.2.7
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 הערות:          

 

   .כל החומרים יעמדו בתקנים הישראליים ובדרישות החוק 

   וורר מיד בסיום כל העבודה את המטליות וסמרטוטי הרצפה. החברה תחליף החברה תא

 סמרטוטי ריצפה ומטליות בתדירות גבוהה ותמנע משימוש בסמרטוטים ומטליות בלויים. 

   .הסמרטוטים והמטליות יהיו מאיכות משובחת שאינם משאירים סיבים ושאריות על הציוד המנוקה 

 

 ניקיון –כלי עבודה וחומרים  7.3
בדים הקבועים יהיו כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות השוטפות. בין הכלים לעו

 והחומרים שהחברה תרכוש, תספק ותשתמש  יהיו:

 מטאטאים, מגבים, דליים, סחבות, מטליות, מברשות וכדומה. 7.3.1

ים, לרבות מכשור מכני ידני וחשמלי כנדרש לשטיפה, ניקוי, ליטוש והבקרה של משטחי ריצוף   גדול 7.3.2

 פי.וי.סי.

שואבי אבק לרבות שואבי אבק שקטים במיוחד המותאמים לפעולה במשרדים  מאוישים ומכונות  7.3.3

 לניקוי ושטיפת שטיחים מסוג רטוב ויבש כנדרש.

 ציוד לניקוי חלונות, פנים וחוץ. 7.3.4

 סולמות וכלי עזר כנדרש. 7.3.5

 יסוף אשפה.עגלות מותאמות לחומרי ניקיון וחומרים מתכלים ועגלות סגורות לא 7.3.6

חומרים לניקוי ריצפה, קירות שיש, חלונות, עץ, פורמייקה, ריפוד, ריהוט, מתכות וכו'.  כל  7.3.7

 החומרים יהיו מקוריים ומותאמים למטרתם.

 שקיות ניילון, בעובי מתאים לתכולה, לפחי אשפה במשרדים, במטבחונים ובשירותים. 7.3.8

 נייר טואלט בטיב כאמור. 7.3.9

 סבון יהיה על בסיס צמחי, ריחני, בעל צבע ובצמיגות יעילה.סבון נוזלי לניקוי ידיים. ה 7.3.10

 חומרי ריח נדיפים לתאי השירותים. 7.3.11

 רשתות וחומרים למשתנות המשמשות לניקוי הצנרת ולהפצת ריח. 7.3.12

 חומרים מחטאים ומפיצי ריח לאסלות, כדוגמת סבון מוצק לאסלה. 7.3.13

 חומרי הדברה כנדרש. 7.3.14

 ומר נוסף ככל שידרש לביצוע מושלם של העבודות.כל כלי עבודה נוסף ידני או חשמלי, וכל ח 7.3.15

 

 אחקה -כלי עבודה וציוד  7.4
לצורך התפעול ומתן שירותי האחזקה והתחזוקה, תחזיק החברה חומרי אחזקה שוטפים ובכלי העבודה, 

 לביצוע המשימות כאמור,  אשר יכללו בין היתר:

ניים וחשמליים, חלפים, נורות  וכן אמצעי סולמות, פיגומים, כלי רכב ואמצעי הובלה ופינוי, כלי עבודה יד

 ניהול ומשרד לרבות מחשבים מדפסות, מכונות צילום וכיו"ב.
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 מראש מוסכמים פיצויים .8

 כללי  9.1

-ביצוע עבודות, אי-או מהערבויות שהגישה, יורדו סכומים, עקב אי ת הניהולמהתשלומים המגיעים לחבר  

ובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים, פיגור הופעת עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תג

בכל נזק שייגרם כתוצאה מהפעלת  ת הניהוללא ימנע חיוב נוסף של חברהורדות בביצוע עבודות וכד'. בצוע ה

שלהלן הינו חלקי בלבד, וכולל רק חלק  הורדותהמתקן ללא השגחה או טיפול מתאים. מודגש כי פירוט ה

 . התחייבויות חברת הניהולשל מההפרות האפשריות 

לעיריית  יםיצוין ויודגש כי הסמכות הבלעדית לבצע ו/או להורות על ביצוע הורדות כאמור בסעיף זה נתונ 

 בלבד. משרד התחבורה/ערד

מדד ממועד החתימה על החוזה בין העירייה לחברת להלן פירוט ההורדות )מחירי ההורדות צמודים ל  

 (:הניהול

 

 עת עובד הופ-אי 9.2  

 כדלקמן: הורדותאי הופעת עובד במקצוע כלשהו לרבות אי מילוי מקומו ע"י עובד ברמה שווה יגרום ל  

 ש"ח עבור כל יום. 1,500אי הופעת עובד ניקיון, תגרור הורדה בסכום של  9.2.1

ש"ח עבור כל יום או משמרת )לפי  1,000אי הופעת עובד שמירה תגרור הורדה בסכום של  9.2.2

 העניין(.

להציב עובדים באופן  חברת הניהולהנ"ל כדי לגרוע מחובת   9.2.1-9.2.2ר בזאת כי אין בסעיפים מובה

 .כפי שהוא מחויבקבוע במשמרת 

או חומרים וחלקים \כלי עבודה ו ת הניהוללעניין אי הופעת עובד, הרי שבמקרים בהם לא תספק חבר

, יחשב הדבר כאילו העובד לא הופיע הנדרשים לביצוע העבודה, ועקב כך יגרם ביטול זמן של העובד

 לעבודתו.

 אי הענות לקריאות לתיקון תקלות או מפגעי ניקיון, הדברה וגינון 9.3  

או עובדי העזר לגבוי לתיקון תקלות או מפגעי \הקבועים ו ת הניהולאי הענות, במועד, של עובדי חבר  

ש"ח עבור כל שעה פיגור לקריאה דחופה,  250ניקיון או מפגעי הדברה או מפגעי גינון תגרור הורדה של 

 ידי מפעילי התח"צ. -שעות פיגור לקריאה רגילה. הגדרת הדחיפות, כאמור, על 24או 

לעיל, במסגרת החלת שעות הפיגור כאמור לעיל המפורט להלן  7.4מובהר בזאת כי על אף האמור בסעיף 

 יוגדר כקריאה דחופה:

 בדלתות וכיו"ב(  מפגע בטיחותי )כדוגמת סכנת החלקה, שבר 

 תקלה במיזוג האוויר 

 תקלה בשילוט האלקטרוני 

  תקלה במערכות החשמל 

 תקלה במערכות גילוי אש 
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 ביצוע עבודות תקופתיות כנדרש בלוח זימון שנתי-אי 9.4  

 150פיגור של שלושה ימים בביצוע עבודת אחזקה מונעת או עבודת ניקיון שבועית תגרור הורדה של   

כת או ציוד או נושא בנפרד. פיגור של שבוע בביצוע עבודה מונעת או ניקיון או גינון חודשית ש"ח לכל מער

ש"ח לכל מערכת או ציוד או נושא בנפרד. פיגור של חודש ומעלה  250או תלת חודשית תגרור הורדה של 

 1,000דה של בביצוע עבודת אחזקה מונעת חצי שנתית או שנתית או ניקיון או הדברה או גינון תגרור הור

 ש"ח עבור כל מערכת או ציוד או נושא בנפרד.

 
 אי רשום נתוני עבודות 9.5  

 ש"ח עבור כל עבודה שלא נרשמה.  100אי רשום נתוני עבודות יגרור הורדה בסך    

 

 שימוש בחומרים בלתי מאושרים 9.6

ש"ח ליום. ההורדות  500שימוש בחומרי אחזקה, ניקיון, הדברה וגינון שלא אושרו, יגרור הורדה של   

במקרה ויגרם נזק לאדם ולאלמנטים  ת הניהולבנוסף לתביעות, קנסות ועל פי כל דין שיוטלו על חבר

 במבנה עקב שימוש בחומרים בלתי מתאימים.

 אי ביצוע עבודת ניקיון  9.7

 ום.ש"ח לי 1,000אי בצוע עבודת ניקיון  במלואה, כנדרש בתוכנית העבודה, יגרור הורדה בסך  

 אי הספקת חומרי ניקיון וחומרים מתכלים כנדרש 9.8

אי הספקת חומרי ניקוי וחומרים מתכלים מסוג נייר טואלט, מגבות נייר, סבון נוזלי, חומרי ריח  

ש"ח עבור כל יום  500וכדומה, בכמות הנדרשת ובאיכות הנדרשת, יגררו הורדה, בכל יום בנפרד בסך 

 בנוסף לאי תשלום עבור אי ההספקה. בו היו ליקויים באספקה. ההורדה

 השבתה או מניעת שימוש בתחנה  9.9

יגרור הורדה ככל שרשות מוסמכת תורה על השבתת או הפסקת פעילות ממרכז תחבורתי מכל סיבה שהיא,  

 .ש"ח ליום גם אם לא הופעלה חלק מהיום 100,000בסך 

 פרסום מידע לציבור -אי 9.10

 למקרה.₪  250לעיל,    6.8.2או מידע שוטף לציבור כאמור בסעיף /וני ואי פרסום מידע בשילוט האלקטר

 

 כלליות והוראות הנחיות .10

פי מערכת הנחיות, תקנות והוראות בהתאם למפורט להלן או כפי שיתקבלו מעת לעת -תפעל על ת הניהולחבר

 ערד; עירייתממפעילי התח"צ, משרד התחבורה או 

 שעות עבודה ומניעת הפרעות 10.1

החברה תעשה כמיטב יכולתה למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם. החברה  תבצע עבודות שיש 

 בהן הפרעה לפעילות השוטפת במבנה מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.

 

 

 מפגעי בטיחות 10.2
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בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, תטפל בו החברה באופן מיידי וברציפות עד לפתרון המלא, לרבות 

ך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד העבודה להגנת אזור המפגע מפני נוסעים, עובדים בדר

 ומבקרים, העלולים להימצא בתחום המפגע. 

 קבלני משנה 10.3

החברה תוכל להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות בציוד מיוחד או לצורך ביצוע פעולות שאין לו 

 י המשנה תהיה מטעם החברה, על חשבונה ובאחריותה המלאה. התמחות מספקת בהן. פעולת קבלנ

 מדים אחידים 10.4

החברה תספק לפחות שני סטים של מדים אחידים משני סוגים, לקיץ ולחורף, לכל עובד. המדים, כולל 

נעליים, ישמשו את העובד בכל עת הימצאותו באתר. המדים יותאמו לכל תחום מקצועי בנפרד. המדים 

 החברה ויוצמדו אליהם תגי זיהוי פלסטיים עם שם העובד ותמונתו.  יישאו את שם

 הדרכת עובדים    10.5

החברה תכין תוכנית הדרכה לעובדים בתחומי האחזקה והניקיון. התוכנית תכלול הדרכה מפורטת בכל 

 אחד מהמקצועות לרבות הנושאים הבטיחותיים. 

 השלמה, החלפה של עובדים 10.6
 

שעות את מקומו של כל עובד אשר ייעדר מהעבודה כתוצאה  מקושי  החברה תמלא תוך ארבע 10.6.1

בלתי צפוי או מתוכנן. אין האמור כולל היעדרות מתוכננת כחופשה, מחלה, מילואים או כל סיבה 

שהיא. במקרים של היעדרות מתוכננת חייבת החברה להשלים את מקום העובד, מייד עם תחילת 

השעות הראשונות  24תפגע. גם בתקופת ההיעדרות של  ההיעדרות על מנת שהעבודה השוטפת לא

 תבצע החברה באמצעות צוותי הגיבוי ממשרדיה את כל המטלות המוגדרות בבקשה, במועדן.

העובד המחליף יהיה בעל אותם כישורים לפחות כשל העובד שנעדר. במידה ולא יוצב עובד מחליף  10.6.2

להלן )סעיף פיצוי  7קנסות כמפורט בסעיף  כנדרש לעיל, לא ישולמו ימי העבודה ועל החברה יוטלו

 מוסכם(.

החלפה של עובד קבוע בעובד קבוע אחר, תלווה בהדרכה מתאימה כאמור לעיל ובחפיפת זמן של  10.6.3

שניהם או לחילופין בחפיפה עם עובד מומחה של החברה המכיר היטב את המתחם. החלפת עובד 

 ידי החברה  ועל חשבונה.-כאמור עללא תגרום לכל פגיעה בפעילות השוטפת. החפיפה תתבצע 

החברה תורשה, ללא תשלום נוסף, להפעיל במקום באופן קבוע, עובדים נוספים על מנת להימנע  10.6.4

העלולים לנבוע מהיעדרות עובדים מכל סיבה שהיא ומהצורך להכשירם בדחיפות  הורדותמ

 להכרת הבניינים והמערכות.
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 נספח ג להסכם

 
 תמוגנ יתבל ותרשכי חוזה

 
 _____ בשנת ______ לחודש __ וםבי__________  -ב ונחתם נערךש

 
 

 500225602. פ.ח ערד עיריית                                בין:
 ' _______________מרח                                       

                                       ___________________ 
 :מצד אחד                                     ״( הריכהמש״: להלן)                                      
 

 ______________________________ :לבין
______________________________ 

 ;מצד שני          ( "ת/השוכר" – להלן)
 

  

 ערד בעיר התחבורה מרכז/מרכזיתה התחנה מתחם של החוכר/הבעלים הינו כי מצהיר והמשכיר הואיל
 וחלקו נוסעים כאולם משמש שחלקו ר"מ 400-כ של מבנה היתר בין הכולל, ר"מ 3,000 -כ של בשטח
: להלן) זה להסכם 'א כנספח ב"המצ בתשריט כמסומן, וקפיטריה התחבורה חברות משרדי

 "(; המתחם" או" המושכר"

 התחבורה מפעילי לבין בינה להסכמות אםבהת המתחם של הניהול כחברת משמש והשוכר והואיל
 ; התחבורה ומשרד( להלן כהגדרתם)

 את, מוגנת בלתי בשכירות, לשוכר להשכיר נתיימעונ הוהמשכיר ההמשכיר מן לשכור יןימעונ והשוכר והואיל
 ;להלן זה בחוזה כמפורט ובתנאים לתקופה, מושכרה

 פי על לשוכר המושכר את להשכיר הסכם י"עפ הןו דין פי על הן מניעה אין כי מצהירה והמשכירה והואיל
 ; השכירות למטרת במושכר שימוש ולעשות זה הסכם

להלן בחוזה  וברצון הצדדים להגדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ביחס למושכר והכל כמפורט והואיל
 זה;

 
 :דלקמןכ הצדדים בין והותנה הוצהר, הוסכם לפיכך

 
 

 א ונספחיםבומ .1
 

 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו הז לחוזה המבוא .1.1

 .פרשנות לצרכי בהן להתחשב ואין הזהחו מן חלק מהוות אינן, בלבד נוחיות לצרכי ןה הסעיפים כותרות .1.2

 הנספחים .2
 

 נספחי החוזה הם אלה: .2.1

  תשריט המושכר. - נספח א׳

 עבודות השוכר. – נספח ב'

 .נספח ביטוח –' גנספח 

 הצהרות הצדדים .3

 :כדלקמן, בזה ומתחייבת מאשרת, המצהיר המשכירה
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 עיקול, שעבוד, חוב מכל נקיות במושכר זכויותיה כי, במושכר בעלות/החכירה הזכויות מלוא בעלת הינה כי .3.1

 את להשכיר מניעה כל על לה ידוע לא וכי(, המתחם של הניהול חברת זכויות למעט) כלשהו' ג צד וזכויות

 . השכירות למטרת במושכר שימוש ולעשות הז חוזה להוראות בהתאם לשוכר המושכר

 :כדלקמן, בזה ומתחייב מאשר, מצהיר השוכר

 בכפוף וכי לגביו המשכירה וזכויות למתחם הקשורות הזכויות כל את בחן הוא כי, לו מוכר המתחם כי .3.2

 את שוכר הוא, המשכירה של התחייבויותיה וקיום זה בהסכם כקבוע המשכירה והצהרות מצגי לנכונות

 . זה הסכם להוראות בהתאם שכרהמו

 אי טענת כל על, ומראש במפורש בזאת מוותר והוא, וסביבתו המושכר את בדק שהוא בזאת מאשר השוכר .3.3

 .להלן 8 בסעיף לאמור בכפוף, ב"וכיוצ מום, התאמה

 ,ישלם, שילם לא שהוא ומצהיר, להלן 8 בסעיף לאמור בכפוף (AS IS) המושכר את שוכר שהוא מאשר השוכר .3.4

 כלל על זה לחוזה בהתאם לתשלומים פרט, אחר דומה תשלום כל או מפתח דמי, למשכירה לשלם נדרש או

 .דומה תשלום או מפתח לדמי זכאי יהיה לא הוא המושכר פינוי שבעת לו ושידוע, נספחיו

 יחשבו לא, במושכר ולהשקיע להוציא מתעתד שהוא, וההוצאות הסכומים שכל בזאת ומאשר מסכים השוכר .3.5

 .דומה תשלום או מפתח דמי כתשלום ואופן צורה בשום

 מועד. חשמל לייצור סולארית מערכת המבנה גג על ,ובאחריותה חשבונה על, להתקין זכאית המשכירה .3.6

 מחיר לרבות ההסכם תנאי את תשנה לא כאמור סולארית מערכת התקנת. השוכר עם יתואם ההתקנה

, המערכת לתפעול בנוגע המלאה באחריות תישא שכירההמ .זו במערכת זכות כל לשוכר תקנה ולא השכירות

 תהיה המשכירה. המערכת הפעלת או/ו התקנת בעקבות שייגרם נזק לכל בנוגע וכן, מכך המשתמע על

 . המבנה בגג המערכת תותקן גביהם על החלקים כל לאיטום גם צורך בכך ויהא ככל אחראית

 
 והשכירות כרהמוש .4

 
 ובתנאים ולתקופה למטרה המושכר את מהמשכירה שוכר והשוכר כרלשו המושכר את משכירה המשכירה .4.1

 1972 ־ תשל״ב משולב נוסח, הדייר הגנת חוק פי על מוגנת נהשאי בשכירות, להלן הז בחוזה המפורטים

 .ותקנותיו

 בגין מפתח דמי בעקיפין או במישרין, לשלם נדרש ולא שילם לא השוכר כי הצדדים בין ומוסכם וצהרמ .4.2

 מניותה בעלי או/ו מיחידו מי לרבות מכוחו הבא כל או השוכר וכי, ממנו חלק לכ או המושכר

 .דין כל פי על במושכר מוגן דייר יהיה לא בו הזכויות בעלי או/ו בו

 
 מטרת השכירות .5

 
 תחבורה למפעילי מרכזית כתחנה בו שימוש זכות ומתן המתחם ניהול לצורך המושכר את ישכור השוכר .5.1

 משרד להנחיית בהתאם והכל(, "התחבורה מפעילי" – להלן) ערד העיר בתחומי תחבורה קווי המפעילים

 (. "השכירות מטרת" – להלן) התחבורה

 השכירות למטרת בהתאם, השכירות לתקופת המושכר את ממנה שוכר והשוכר לשוכר משכירה המשכירה .5.2

 את להרשות שלא השוכר מתחייב, בלבד זו למטרה במושכר להשתמש השוכר להתחייבות בנוסף. בלבד

 בסעיף כאמור למעט, בתמורה שלא או בתמורה, אחרת משפטית לאישיות ממנו בחלק או במושכר השימוש

  .להלן 5.3

 להשכיר היתר ובין דין כל פי על במושכר שימוש לעשות רשאי יהיה השוכר, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .5.3

 מראש המשכירה הסכמת לקבלת בכפוף הכל, בגינם התמורה מלוא את ולקבל משנה לשוכרי במתחם שטחים

 המפעיל המשכירה מטעם משנה שוכר במתחם כיום קיים כי, למשכירה ידוע, לעיל האמור אף על. ובכתב
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 . כספית דרישה לרבות, לכך בקשר דרישה או/ו טענה כל לה תהיה ולא לה ואין במתחם קיוסק

 
 ומסירת החזקה ירותכתקופת הש .6

 
 ההחל אשר ,חודשים( שישים) 60 בת תהא הז הסכם פי על השכירות תקופת .6.1

  (.ירות״כהש ״תקופת: להלן) _________ ליום ועד________  ביום

 כחברת לשמש תמשיך שהשוכרת בכך מותנה זה הסכם כי מוסכם, ולהלן לעיל זה בהסכם האמור אף על .6.2

 זה הסכם יגיע, האמורים הניהול שירותי את לספק תפסיק והשוכרת במידה, בהתאם. המתחם של הניהול

 בנוגע הצדדים בין כספית התחשבנות תיערך, ההסכם סיום במועד. הניהול שירותי הפסקת במועד לקיצו

 (.  כאלה ומגיעים ככל) ההסכם סיום למועד שעד התקופה בגין מהצדדים למי המגיעים לתשלומים

 דמי השכירות .7
 

 חודש כל ובגין השכירות תקופת חילתת ממועד החל למשכירה ישירות מוישל התחבורה מפעילי כי, מובהר .7.1

 (. "השכירות דמי" – להלן) מ"מע בתוספת, התחבורה משרד י"ע שנקבע בסך שכירות דמי, שכירות

 התחבורה ממפעלי לגבייתם או/ו השכירות דמי לתשלום אחראי יהיה לא השוכר כי מובהר, ספק הסר למען .7.2

 . השכירות דמי לתשלום הקשור עניין בכל רהשוכ כלפי דרישה או/ו טענה בכל תבוא לא המשכירה וכי

 

 תחזוקת המתחם וחלוקת אחריות לתיקונים .8
 

 במתחם מנהל יועסק כך ולצורך, המתחם של השוטפים ואחזקתו תפעולו, לניהולו אחראית תהיה השוכרת .8.1

 עותש 7 -' ו ביום', ה עד' א בימים שעות 14: כדלקמן יומיות שעות היקף הניקיון עבודות לטובת ויועמדו

 ובתמורה, זה הסכם על החתימה למועד נכון הקיים מ"לפק בהתאם בטחון אנשי וכן; שעות 4 - שבת וביום

 מפעילי עם להסכמות בהתאם הציבורית התחבורה ממפעילי ניהול דמי לתשלום זכאית תהיה השוכרת  לכך

 . התחבורה ומשרד התחבורה

 של בעלים על לחול אמור אשר ליקוי כל שבונהח על לתקן המשכירה באחריות כי מובהר, ספק הסר למען .8.2

 השוכר ידי על שנגרמו ליקויים למעט, המושכר במעטפת וכן המושכר של המרכזיות במערכות לרבות, נכס

 הודעה לתת יהא השוכר על"(. המשכירה עבודות: "להלן) אלו נזקים למנוע עליו שהיה או בזדון או ברשלנות

   .כאמור לפגם בנוגע טענותיו לבדוק לה ולאפשר גילויו עם מיד כאמור פגם על למשכירה בכתב

 תיקונים המחייבים פגמים, סביר זמן פרק תוךב שבאחריותה האמורים הפגמים תיקוני את תבצע המשכירה .8.3

 היא וב קוןית המשכירה תבצע לא .לנסיבות בהתאם האפשרי בהקדם המשכירה ידי על יתוקנו דחופים

 סרמש לבדבו, מוראכ קוןית צעבל, יביח אל ךא אישר, עמוטמ ימ וא, רהשוכ אהי, ילעל מוראכ יבתיח

 התיקון את המשכירה ביצעה לא. לתיקון סביר בזמן ואפשרות, לקולקה וא זקנה לע בכתב דעהוה למשכירה

 בכפוף זאת, יקוןתה יצועבל וצאיש וםכס לכ, ישתורד םע דימ, לשוכר המשכירה תחזיר, הנקוב בזמן הנדרש

 של הבטיחות ממונה ידי על ככזה שיאושר בטיחותי מפגע. למשכירה שיומצאו בכתב כתאותאסמ לבדיקת

 בשל יותר קצרים זמנים בלוחות דחוף תיקון נדרש אם אלא, המאוחר לכל ימים 10 בתוך יתוקן, העיריה

 . הנסיבות

 שתמצא בדרך כאמור העבודות ביצוע בעלות שתישא זו היא המשכירה, המשכירה לעבודות הקשור בכל .8.4

 . לנכון

 הנחוץ ככל ותיקונים שיפוצים. חיצוניים ובין פנימיים בין במושכר שהם כל שינויים לערוך רשאי ואינ השוכר  .8.5

 זה שינוי השארת לדרוש רשאי והוא ערד העיר מהנדס ובהסכמת בתיאום יעשו ולצרכי המושכר להתאמת

 . מסוימת בצורה שיפוצים ביצוע או אחר או

 ול יוחזר לא ,וישקיע ככל, במבנה השוכר שקיעי או/ו שהשקיע השקעות כי בזאת ובהרמ ספק כל הסר למען .8.6
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 הסר למען, מובהר. ובכתב מראש הצדדים בין אחרת סוכם אם אלא, עניין או דבר לכל בחשבון יילקחו ולא

 זכאית העירייה תהיה השכירות תקופת בסיום. במושכר השקעות לבצע השוכר על חובה כל אין כי, ספק

  .העירייה כלפי זה בעניין עילה כל תהיה לא ולשוכר שהם כמות והשיפוצים השינויים השארת את דרושל

 8.1 בסעיף כמפורט להתחייבויותיו בהתאם ושלם תקין, טוב במצב המושכר את להחזיק מתחייב השוכר .8.7

  .לעיל

 רישיונות והיתרים .9
 

 הנדרש אחר היתר וכל למושכר עסק ישיוןר להוציא מניעה כל על לה ידוע לא כי בזאת מצהירה המשכירה .9.1

 .זה בהסכם כאמור, השכירות למטרת במושכר השימוש לצורך

 האישורים כל את לקבל מנת על הרשויות מול ולטפל לפעול מתחייב השוכר, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .9.2

 רושיםהד התנאים אחר השכירות תקופת בכל למלא, עסק רישיון לרבות, המתחם הפעלת לצורך הנדרשים

 השכירות תקופת כל משך בתוקף ולשמרם תנאיהם פי על המושכר את לנהל, כאמור היתרים קבלת לצורך

 .להלן 9.4-ו 9.3 לסעיפים בכפוף וזאת –

 לצורך ממנה שידרשו בקשה או/ו מסמך כל על, השוכר לבקשת, (בלבד המבנה כבעלת) תחתום המשכירה .9.3

 .הדין להוראות בכפוף ,שנדרש אחר היתר כל או/ו העסק רישיון קבלת

 האישורים, העסק רישיון קבלת בהליך הכרוך תשלום וכל ההיטלים, ההיתרים הוצאות בכל יישא השוכר .9.4

 בכפוף וזאת, הרישיון לקבלת הנדרש אמצעי או אביזר כל ולרבות, חוק פי על שייגבו והאגרות השונים

 . לעיל 8 בסעיף כאמור, במושכר לותלפעו בנוגע הצדדים בין האחריות לחלוקת בנוגע הצדדים להסכמות

 
 מיסים, היטלים ותשלומים  .10
 

 השכירות בתקופת וישולמו השוכר על יחולו, זה בהסכם המפורטים האחרים התשלומים לכל בנוסף .10.1

 :הבאים התשלומים

 על יוטלו אשר פעמיים-חד או שוטפים, וממשלתיים עירוניים, ההיטלים, הארנונות, האגרות, המיסים כל .10.2

, בלבד המושכר לאחזקת הקשורים, בעתיד שיהיו ובין כיום קיימים שהם בין, בעקיפין או במישרין ,המושכר

 ממנה חלק שרק שלמה שנה בשל ל"כנ תשלום הוטל. נכס של בעלים על מוטלים שמטיבם תשלומים למעט

 תקופת שבין ליחס בהתאם האמור התשלום מן יחסי חלק השוכר ישלם, השכירות תקופת בתחום נמצא

 .לרשויות לשלמם שיש החוקי במועד השוכר י"ע ישולמו ל"כנ תשלומים. שלמה לשנה השכירות

 גז, מים, חשמל אספקת בגין וההוצאות התשלומים בכל השכירות תקופת במשך לשאת מתחייב השוכר .10.3

 לאמור בכפוף, למושכר שירותים מתן או/ו המושכר הפעלת בגין שיחול אחר תשלום וכל, למושכר וטלפון

 . לעיל 8 סעיףב

 או/ו הקבלות כל את, המשכירה של דרישתה פי על, לפעם מפעם המשכירה בפני להציג מתחייב השוכר .10.4

 .זה הסכם לפי עליו החלים התשלומים ידו על שולמו אכן כי המעידים האישורים

 אלה תשלומים יגבה השוכר כי הוא השוכר ידי על לעיל המפורטים התשלומים כל לביצוע תנאי כי, מובהר .10.5

(back to back )חשמל תשלומי כגון, המושכר בעבור שוטפת צריכה חיובי בגין לרבות, התחבורה ממפעילי ,

 . מים

 על יוטלו ואלה במושכר לבעלות הנוגעים היטלים או אגרות, למיסים נוגע האמור אין, ספק הסר למען .10.6

 .המשכירה

 ולפי העניין לפי) בפועל צריכה/לשימוש בהתאם והמים החשמל, הארנונה חשבונות את ויגבה ינהל השוכר .10.7

 לצריכה במתחם הדיירים כלל של היחסי החלוקה מפתח ולפי( התחבורה משרד ידי על שייקבע מה

 פירוט לרבות הציבורית התחבורה למפעילי תשלום דרישות השוכר ינפיק, חשבון תקופת כל בגין. המשותפת

 . והרכבם התשלומים התפלגות של
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 וביטוח אחריות ונזיקין .11
 
 לחלקים או/ו למושכר שייגרמו הוצאה או/ו נזק או/ו אבדןל דין פי על באחריות ושאיי והמשכירה השוכרת .11.1

 '. ג צד לכל או/ו מטעמן למי או/ו תאגיד או/ו אדם לכל או/ו לתכולתו או/ו בו

 דרישה/תביעה בשל ול שייגרמו הוצאה או נזק כל בגין השני צדה את ישפה או/ו יפצה צד כל, דין לכל כפוף .11.2

 דרישה/שתביעה ככל, כאמור דרישה/התביעה כנגד להתגונן הצורך ובשל, פלילית או אזרחית, וכנגד שתוגש

 תביעה כל לרבות, כאמור התחייבות הפרת או זה הסכם פי על  צד אותו של התחייבות מילוי מאי נובעת זו

 צדה את עדכןי צד כל. זה הסכם ותלהורא בהתאם לו באחריות נושא צד אותו אשר הוצאות או נזק לדמי

 קבלת עם מיד ואות פצהי השני צדוה לעיל כאמור ונגד שתוגש דרישה/תביעה קבלת לאחר בסמוך השני

 הינו והשיפוי, כראוי כאמור תביעה/דרישה כל בפני להתגונן והשהות האפשרות לו שניתנה ובלבד הדרישה

 .ביצועו עוכב שלא דין פסק מכח

 על יחולו אשר הביטוח הוראות, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הצדדים ואחריות תיובוימהתחי לגרוע מבלי .11.3

 . הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה ג כנספח זה להסכם המצורף הביטוח נספח להוראות בהתאם ןהינ צדדיםה

 
 פינוי  .12

 
 של הניהול כחברת תשמש הניהול חברת עוד כל בתוקפו יעמוד זה הסכם, לעיל 6.1 בסעיף האמור אף על .12.1

 של הניהול חברת של השירותים מתן סיום עם מייד המושכר את לפנות מתחייב השוכר, בהתאם. המתחם

 (.  "המושכר פינוי מועד" – להלן) במושכר הבלעדית החזקה את למשכירה ולהשיב המתחם

 
 נקי, פנוי אכשהו משכירהל בו הבלעדית החזקה את ויחזיר המושכר פינוי במועד המושכר את יפנה השוכר  .12.2

 לפנות השוכר שעל מקרה בכל(. זה הסכם פי על לתחזק השוכרת שבאחריות) תקינות מערכות לרבות, ותקין

 כאשר, המפתחות עם ביחד, בו הבלעדית החזקה את להחזיר עליו יהא, זה להסכם בהתאם המושכר את

 נזקים תיקונים בצעל המשכירה ולחובת סביר לבלאי בכפוף, מידי לשימוש וראוי טוב במצב המושכר

 . לעיל 8.2 בסעיף כאמור וליקויים

 ונציג השוכר נציג בנוכחות, המשכירה לידי במושכר חזקה השבת פרוטוקול יערך המושכר פינוי במועד  .12.3

 מטעם נציג חתימת עם רק כי, יובהר ספק הסר למען(. "החזקה השבת פרוטוקול": להלן) משכירהה

 .לידיה במושכר החזקה השבת בדבר משכירהה אישור הדבר הווהי החזקה השבת פרוטוקול על משכירהה

 כי המים ותאגיד החשמל חברת של אישורים, בפועל המושכר פינוי מועדב, למשכירה השוכר ימציא כן-כמו

 תקופת לתום עד המושכר בגין אגרות או/ו סיםימ או/ו מים צריכת או/ו חשמל צריכת בגין חוב כל אין לשוכר

  .לעיל 10 בסעיף לאמור בכפוף, המועדים שני מבין המאוחר, בפועל הפינוי מועדל עד או השכירות

 פיצוי למשכירה השוכר ישלם, לעיל כאמור המושכר את יפנה לא השוכר באם, להלן מהאמור לגרוע מבלי .12.4

 שיחולו השכירות מדמי שניים-לפי השווה בסכום, איחור יום כל עבור( "הפיצוי": להלן) מראש ומוערך קבוע

 למדד צמוד יהיה הפיצוי. האחרונה השכירות שנת של האחרון בחודש אחד שכירות יום בגין המושכר על

 בתוספת הפיצוי סכום. בחודשו חודש מדי משכירהה ידי על ייעשה ההצמדה הפרשי וחישוב, לצרכן המחירים

 .בכתב משכירהה דרישת ממועד ימים 7 -מ יאוחר לא ישולם ההצמדה הפרשי

 של מזכותה לגרוע או/ו לפגוע לרבות, משכירהה של זכות מכל לגרוע או/ו לפגוע כדי לעיל באמור אין 

 .זה בהסכם אחרת הוראה כל על גובר זה בסעיף האמור. המושכר של פינויו את לדרוש משכירהה
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 יולפינו דין פסק יינתן באם או/ו משכירהה ידי על זה הסכם יבוטל באם או/ו המושכר פינוי מועד חלוף עם .12.5

 שימוש לעשות רשאית משכירהה תהיה, המושכר את מידי באופן יפנה לא והשוכר, מהמושכר השוכר של

 ק"בס כהגדרתו הפיצוי של חלקי כיסוי לשם וזאת זה להסכם בהתאם השוכר י"ע לה שנמסרה בטוחה בכל

 בפועל לפינויו דוע הדין פסק מתן או כאמור ההסכם ביטול שמיום התקופה בגין למשכירה שיגיע, לעיל 12.4

 .המושכר של

 ביטול לאחר או/ו  המושכר פינוי מועד חלוףב, זה הסכם פי-על משכירהה מזכויות זכות בכל לפגוע מבלי .12.6

 במושכר החזקה את לחברה יחזיר לא או/ו המושכר את יפנה לא שהשוכר ככל, משכירהה י"ע זה הסכם

 לשוכר שתודיע לאחר במושכר חזקה תפוסל רשאית משכירהה תהיה, לעיל זה 12 סעיף להוראות בהתאם

  .החזקה לתפיסת המועד על בכתב

 משכירהה תהיה, למשכירה בו החזקה הושבה לא או/ו פונה לא והמושכר דלעיל כאמור הודעה נמסרה  .12.7

 שיקול פי-על עיניה כראות ולאחסנם במושכר שימצאו המיטלטלין כל את ולפנות לעיל כאמור לפעול רשאית

, הפינוי הוצאות. הבלעדי דעתה שיקול פי-על' ג לצד למכרם  או/ו כלשהו אחר מקוםב, המוחלט דעתה

( כזו תהיה אם) המכירה ממחיר לנכות רשאית תהיה משכירהה. השוכר י"ע וישולמו יחולו והמכירה האחסון

  .והמכירה האחסון, הפינוי בגין לה שהיו הוצאות את

-על, אחרים באמצעות ובין בעצמה בין, סביר כוח עיללהפ רשאית תהיה משכירהה כי בזאת מסכים השוכר .12.8

 .לעיל האמור את לבצע מנת

 הגנה טענת כל לשוכר תהיה לא לעיל זה ק"בס כאמור הציוד נמכר או אוחסן או משכירהה י"ע המושכר פונה .12.9

 .כאמור המכירה או האחסון, הפינוי ביצוע עם בקשר משכירהה כלפי אחרת טענה כל או/ו

 ביטול ההסכם  .13
  
 המפורטים מהמקרים אחד בהתקיים סיום לידי זה הסכם להביא רשאית משכירהה כי מסכימים הצדדים .13.1

 : להלן

 נכסים נגד השוכר.כינוס אם ניתן צו  (1) 

 אם ניתן פסק דין לפירוק השוכר. (2)  

שיש בו כדי לפגוע בפעילות השוטפת של  אם מונה כונס נכסים על נכסי השוכר או חלק מנכסיו (3)  

 .שוכרה

 אם הוגשה ע"י השוכר בקשה להקפאת הליכים או הסדר נושים. (4)  

 השוכר כנגד הבקשה הגשת מיום יחשב ההסכם סיום ותוקף ההסכם סיום על לשוכר בכתב תודיע משכירהה  .13.2

 למינוי או/ו שעבודים לאכיפת בקשה או לפירוק בקשה או נושים להסדר בקשה או נכסים כינוס צו למתן

 .הגשתה מיום יום 60 בתוך בוטלה לא ל"כנ שבקשה בתנאי, נכסים כונס

 בו במקרה, המושכר ופינוי ההסכם ביטול לעניין 13-ו 12 בסעיפים האמור אף על כי, ספק הסר למען, מובהר .13.3

 חברת זכויות, במתחם הניהול שרותי גם מסתיימים שבמקביל מבלי כלשהי מסיבה זה שכירות הסכם בוטל

 .יתבטל זה שכירות הסכם אם גם, כסדרן ימשכו המתחם של הניהול

 
 סעדים  .14

 
 לעניין הקבועים והתרופות הסעדים לכל זכות הנפגע לצד תקנה זה הסכם מתנאי ועקרי יסודי תנאי הפרת .14.1

 הנקובים תרופה או סעד מכל לגרוע מבלי זאת ,1970-תשל״א ,(חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים בחוק זה
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 .דין כל פי על הנפגע הצד לרשות העומדים או זה בהסכם

 ניתנה בו מהמועד ההפרה לתיקון ימים 21 של תקופה המפר לצד יינתן, הפרה של מקרה בכל, האמור אף על .14.2

 הזכות תעמוד הנפגע לצד, זו תקופה בתוך תתוקן לא וההפרה ובמידה, ההפרה על המפר לצד הודעה

 .  לעיל 14.1 בסעיף כאמור בזכויותיו להשתמש

 לקיימן השני לצד יהיה מותר, התחייבויותיו את יקיים לא שצד במקרה כי מוסכם לעיל מהאמור לגרוע מבלי .14.3

 הנובעת העלות את המפר הצד ישלם כזה במקרה. כן לעשות כוונתו על שהתריע לאחר, המפר הצד במקום

 . במקומו שביצע הצד לו שיגיש חשבון פי על מכך

 
 העברת זכויות .15

 
 הזכות שמקבל ובלבד, זה הסכם פי על וחובותיהם זכויותיהם את להעביר רשאים יהיו והשוכר המשכירה .15.1

 להסכמת ובכפוף זה הסכם פי על המעביר התחייבויות בכל לשאת להסכם הרלוונטי הצד כלפי בכתב יתחייב

 .  ובכתב מראש המשכירה

 
 שונות .16

 
 לדון בלעדיתוה הייחודית השיפוט סמכות תוקנה שבע באר בעיר המשפט לבתי כי הצדדים בין בזה מוסכם .16.1

 . זה מחוזה ולנובע בקשר הצדדים בין שיתגלעו הסכסוכים או/ו המחלוקות בכל

 הבטחות או/ו התקשרויות כל ומבטלים במלואו הצדדים בין המוסכם את משקפים זה שכירות חוזה תנאי .16.2

 של נוישי כל. נעשו באם, זה חוזה לחתימת עובר הצדדים בין שנעשו קודמים התחייבויות או/ו מצגים או/ו

 .הצדדים חתימות ויישאו בכתב להיעשות חייבים לו תוספת כל או/ו זה חוזה

 או דין כל על או/ו זה הסכם פי על מזכויותיו איזו על כויתור תחשב לא מהצדדים מי מצד התנהגות שום .16.3

 או דחייה כנגד או האחר הצד ידי על ההסכם תנאי קיום אי או הפרה לאיזו מצידו כהסכמה או כיויתור

 מורשי ידי על ונחתמו ובכתב במפורש נעשו כן אם אלא, שהוא תנאי איזה של תוספת או ביטול, נוספת ארכה

 .הצדדים של החתימה

 .זה לחוזה בכותרות כאמור הינן ובקיומו בו הכרוך או/ו הנובע או/ו זה חוזה לצורך הצדדים כתובות .16.4

 כדין שנתקבלה להודעה תחשב ל"כנ תוכתוב י"עפ רשום בדואר למשנהו זה בחוזה צד שישלח הודעה כל .16.5

 ממועד שעות 12 -ביד ניתנה או בפקסימיליה נשלחה ואם, למשלוח הדואר בבית המסירה ימים 5 עבור לאחר

 .עסקים ביום שנשלחה ובתנאי שליחתה

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

__________________   _____________________ 

 השוכר       המשכירה
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 נספח ביטוח -"ג'"  פחנס

"( לבין המשכירנספח זה גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי אשר עניינה ביטוח אשר נחתם בין ____________ )להלן: "
"(, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם העיקרי לבין הוראות נספח השוכר________________ בע"מ )להלן: "

ראות נספח זה.  המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם זה בכל הקשור לביטוח,  יגברו הו
 העיקרי. 

במשך כל תקופת ההסכם השוכר מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים לכל הפחות כאמור באישור הביטוח המצורף  .1
 לנספח זה.

 

 חים בישראל.הביטוחים ייערכו ע"י השוכר ועל חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטו  .2
 

אישור בגין הארכת תוקפם  לבקשת המשכיר, יעביר השוכר את אישור הביטוח חתום על ידי מבטחו ואינו מסויג וכן .3
 כל עוד ההסכם בתוקף. נוספת לתקופת ביטוח של ביטוחי השוכר 

 

ו/או מי  משכירהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר השוכר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .4
 המשכיר מטעמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל, והוא פוטר בזאת את 

 –מכל אחריות לנזק כאמור, ובתנאי ו/או בעלי זכויות  ו/או מי מטעמו ו/או את השוכרים האחרים ו/או הדיירים 
שבהסכמי השכירות שלכם או בכל הסכם אחר המקנה בעלי זכויות  ו/או ולדיירים  –ובהתייחס לשוכרים האחרים 

הפטור האמור לא יחול  ר ו/או מי מטעמו.נכלל סעיף מקביל בדבר פטור מאחריות לטובת השוכ במבנהלהם זכויות 
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

לנספח  4 על פי סעיף תוצאתיביטוח אובדן  " ו/או1לנספח "ב' 1ביטוח רכוש על פי סעיף  השוכר רשאי שלא לערוך .5
לעיל יחול כאילו נערך ביטוח  4אישור עריכת ביטוחי השוכר, במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף " 1ב'"

 בגינו. 
 

או באמצעות מי מטעמו, במשך כל תקופת השכירות, ביטוחים  ומתחייב לרכוש ולהחזיק בתוקף, בעצמהמשכיר  .6
 כמפורט להלן:
 

הסיכונים של המבנה וכל המערכות המהוות חלק בלתי נפרד ממנו, כנגד  בערך כינון - רחב אש מוביטוח  6.1
, נזקי נזקי טבענזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות 

טיס, בום  (, פגיעה על ידי כלי רכב פגיעה על ידי כלי(Impactנוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית 
 . .על קולי, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדון

, ובלבד ו/או מי מטעמו הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות לתחלוף כלפי השוכר
 יתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ושהו

 

על פי דין, בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק לגופו או  ,המשכיר ביטוח חבות   -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  6.2
 ביטוח .הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪  4,000,000לרכושו של אדם או גוף, בגבול אחריות בסך של 

בכפוף  המשכירבגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי  ו/או מי מטעמו את השוכר לשפותהביטוח יורחב  .ביטוח
 לסעיף אחריות צולבת. 

 

על פי פקודת  םומנהליה םו/או חברת הניהול כלפי עובדיההמשכיר ביטוח חבות  -חבות מעבידים  ביטוח 6.3
, בגין מוות ו/או נזק גוף לכל 1980 -הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 5,000,000$סך של תוך כדי ועקב עבודתו, בגבול אחריות במקצועית עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחלה 
הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח  )חמישה מיליון דולר ארה"ב( לנפגע, למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח.

הביטוח יורחב לשפות את על זכות התחלוף כלפי השוכר ו/או מי מטעמו, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
  המשכיר.עובדי מי מם של ימעבידויחשב  להשוכר במידה 
 

ביטוח אבדן דמי שכירות ככל שקיימים בשל נזק שנגרם למושכר ו/או למבנה בו נמצא  -ובדן דמי שכירות א 6.4
חודשים. הביטוח כולל סעיף  12לעיל, לתקופת שיפוי של  6.1המושכר,  עקב הסיכונים האמורים בסעיף 
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ר לא יחול לטובת אדם בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי השוכר ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור כאמו
 שגרם לנזק בזדון.

 

, ובלבד שהפטור םאו בחלק ם, במלואדמי שכירות כמפורט לעילשלא לערוך ביטוח אובדן  רשאיהמשכיר 
 .יחול כאילו נערך ביטוח בגינו להלן 6.5הנזכר בסעיף 

 

ן מטעמו ו/או עובדיהם המשכיר מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השוכר ו/או הזכיי 6.5
ומנהליהם בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י ביטוחי הרכוש שהתחייב לערוך כמפורט לעיל,  והוא פוטר 

 בזאת את השוכר מכל אחריות לנזק כאמור. הפטור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

__________________      _________________ 

 חתימת המשכיר           שוכרחתימת ה       
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 אישור עריכת ביטוחי השוכר  

 

 תאריך:_____________           לכבוד 

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או ערד  עיריית
 100עובדיהם, המחנה הקדמי, ת.ד. 

 ערד 

ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בין היתר בקשר עם הסכם השכירות שבנדון על שם  הננו מאשרים בזאת, כי
( בגין הנכס אשר נשכר על ידי השוכר "השוכר" ____________________ בע"מ )להלן:

(, וזאת לתקופה המתחילה ביום ____/____/____ "המושכר"ברחוב____________________ )להלן: 
( בכיסוי שלא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועדת "תקופת הביטוח")להלן: ועד יום ____/____/____

 תחילת הביטוח.

 

  פוליסה מס' ........................... .1
ביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון למעט מלאי המבוטח בערכו המלא, אבדן או נזק לרכוש השוכר )מבלי לגרוע 

קנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא( ו/או לתוספות ושיפורים שהוספו מכלליות האמור, לרבות ריהוט, ציוד, מת
למושכר על ידי השוכר ו/או מי מטעמו כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, 
התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב ו/או כלי 

רמה, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות, נזק בזדון ופריצה. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על ה
בעלי זכות תחלוף כלפי המשכיר  ו/או מי מטעמו, וכן כלפי שוכרים אחרים, דיירים ובעלי זכויות אחרים  )להלן: "

חרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף "( אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האהזכויות האחרים
כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר 
בגין אבדן או נזק העלול להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב; 

 כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. אולם הוויתור
 

  ביטוח צד שלישי )פוליסה מס' ...........................( .2
ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח את חבות השוכר, על פי  דין בגין אבדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או רכושו של צד ג', 

וח אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח שנתית אחת. הביטוח בגין מקרה ביט₪   8,000,000בגבול אחריות בסך של 
בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהן עקב מעשי ו/או מחדלי כמבוטח נוסף כאמור מורחב לשפות את המשכיר 

זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור לרבות שוכרי משנה, , ו/או מי מטעמו השוכר
 מיחידי המבוטח.  כל אחד 

 

  ביטוח חבות מעבידים )פוליסה מס' ...........................( .3
 1980-ביטוח אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

תקופת ביטוח שנתית. לתובע, למקרה ול₪  20,000,000בגין חבות השוכר כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך  של 
הביטוח מורחב לשפות את המשכיר , היה ונקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי הוא 
נושא בחובות מעביד כלפי מי מעובדי השוכר. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי ובלבד 

 ת אדם שגרם לנזק בזדון.שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטוב
 

  אובדן תוצאתי פוליסה מס' ........................... .4
ביטוח אבדן תוצאתי )למעט דמי שכירות למשכיר( בשל נזק שנגרם לתכולת המושכר ו/או למושכר ו/או למבנה בו 

ח יורחב לכסות נזקים חודשים. הביטו 3( לעיל, לתקופת שיפוי של 1נמצא המושכר,  עקב הסיכונים האמורים בסעיף )
תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת גישה. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המשכיר  ו/או 
כלפי בעלי הזכויות האחרים, אשר בביטוח אבדן תוצאתי של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור 

נה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מאחריות על זכות תחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המק
לטובת השוכר בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב, אולם 

 הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

 כללי .5
 מיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.השוכר לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצ 5.1

"( מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים וראשוניים  לכל ביטוח הביטוחיםביטוחים המפורטים לעיל )להלן: " 5.2

 הנערך ע"י המשכיר  ואנו מוותרים על כל טענת שיתוף ביטוחי המשכיר בקשר לנשוא אישור ביטוח זה.

יבוטלו ולא ישונו לרעה  במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם הודעה על  אנו מאשרים, כי הביטוחים לא 5.3

 יום מראש. 60כך בדואר רשום, 
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חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות  5.4
 רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח.

 גויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל. כפוף לתנאים ולהסתיי 5.5
 

_________________ _________________ _______________ _________________  
 תפקיד החותם        שם החותם        חתימה וחותמת המבטח   שם המבטח       
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 'דנספח 

עם תצהיר עסקאות 

 גופים ציבוריים
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  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  - ד'נספח 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 
עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו

 כדלקמן:
בתמיכה אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה  .1

 ______________________________, )להלן: "ההליך"(.להצעה בהליך מכרז מס' 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

(, לא הורשע 1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

ורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה להליך; ואם ה 1991-התשנ"א

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה  –או יותר לפי אותו חוק 

 להליך;

גם בעל השליטה בו או  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי 

ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי 

גם  –מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

כמשמעותה בחוק  –במתקשר )שליטה חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט 

, ואם 1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

במועד הגשת ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד  –הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 

ת ההצעה להליך חלפו שלוש במועד הגש –ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 *שם נותן התצהיר: __________________  שם המשתתף: ___________________

 

 מספר ח.פ. _________________

  

 *מס' תעודת זהות: __________________

 

 _______________חתימת המשתתף: _

 

 *חתימת נותן התצהיר: _______________ 

 

 אישור  עו"ד

אני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. _______________ )להלן: 
(. הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה "המשתתף"

נהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מ
 בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.
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הנני מאשר בזאת כי _______________________ נושא ת.ז. _______________ , לאחר שהזהרתיו 
לא יעשה כן, אישר את נכונות כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם 

 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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  הנספח 

הצהרה על העדר 

ניגוד עניינים והעדר 

 זיקה
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 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא 

 להצעת המשתתף הנספח 

 

 תאריך: _________       לכבוד

 עיריית ערד

 א.ג.נ.,

הצהרה העדר ניגוד עניינים ובדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הנדון: 
 הרשות ו/או לחבר המועצה )יש למחוק את המיותר(

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית ערד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 ע כדלקמן:א' )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ הקוב 122סעיף  1.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה "
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

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

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 

 "()ב((.1)5-()ב( ו1)1 "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -על ידי בן
 למענה."

 נני מבקש להודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך ה 2
לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  )מחק את המיותר( יש / איןבין חברי מועצת העירייה  2.1

 סוכן או שותף.
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  )מחק את המיותר( יש / אין 2.2

תו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעו
 מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(לי  יש/ אין 2.3
 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  3
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של ניגוד  הנני מצהיר שלא אעסוק בכל 4
 עניינים מול העירייה.

כמו כן, הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול להעמידני  5
 במצב של ניגוד עניינים .

 מור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והא 6
 

 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________
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 ' ונספח 

תצהיר שכר מינימום 

 וזכויות עובדים
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  נספח ו'

 נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים

 

 תצהיר

 

 בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:

 מעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.כמש "תושב ישראל": 

 )להלן: "חוק החברות"(. 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":

 .1987וק שכר מינימום, התשמ"ז "חוק שכר מינימום"        ח

 -אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. ________________ , נושא במשרת ______________ ב
)יש למלא את פרטי הגוף המציע(  _______________________ ח.פ. _______________  )להלן: 

ה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים "המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעש
 בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס' ____ . .1
 

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר מינימום  .2
 והפרשות סוציאליות.

 

בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין אני הח"מ ו/או כל  .3
 חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה  זו  עבור   העירייה.

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 

_________________                                                   ______________________ 

 המצהיר                                                                              תאריך

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני 
ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי מר _______________ נושא ת.

 אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                         
__________________ 

 דין -חתימת  עורך                                               
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 ' זנספח 

תצהיר העסקת 

 עובדים זרים
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' נוסח תצהיר העסקת עובדים זריםז נספח   

 

 תצהיר

 

 בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 )להלן: "חוק החברות"(. 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח           "שליטה":

 חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים      "חוק עובדים זרים"        

 .1991נ"א הוגנים( התש                                      

 

 -אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. ________________ , נושא במשרת ______________ ב
)י ש למלא את פרטי הגוף המציע( _______________________ ח.פ. _______________  )להלן: 

נשים הקבועים "המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו
 בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס' ____ . .1
 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין  .2
 הגשת הצעה זו עבור  העירייה. חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3
 

 

________________     _______________ 

 המצהיר      תאריך

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני 
שא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי מר _______________ נו

 אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                               
                                    __________________ 

 דין –חתימת  עורך                                    
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 ' חנספח 

התחייבות לקיום 

חקיקה בתחום 

 העסקת עובדים
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים –' חנספח 

 

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת הסכם זה, לגבי העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים האמורים, 
וכל חוק אחר רלוונטי גם אם לא  זה, בחוקי העבודה המפורטים להלן אחר האמור בהוראות כל דין ובכלל

, כפי שהם בעת חתימת החוזה ו/או כפי שישונו מעת לעת, לרבות חוקים חדשים הופיע ברשימה שלהלן
  שיחוקקו בתקופת ההתקשרות.

דית של תנאי זה הינו מתנאי היסוד של ההתקשרות ואי עמידה בחוק כלשהו בתחום זה, יהווה הפרה יסו
 ההסכם על כל המשתמע מכך.

 

 .1959 –חוק שרות התעסוקה, תשי"ט 

 .1959 –חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א 

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 .1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 .1965 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו 

 .1953 – חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 .1953 –חוק החניכות, תשי"ג 

 .1959 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 .1963 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 .1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2008 –חוק פנסיה חובה 

 

יהיה זכאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדים  המזמין
 אצל הספק וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

 

                  _______________                       ________________                  ________________ 

 שם מלא                                         חתימה וחותמת                                  תאריך               
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 ' טנספח 

 ערבות מכרז
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 ערבות מכרז – טנספח 

 10-2022כתב ערבות למכרז מס' 

 ______________ שם הבנק

 ______________ סניף

 ______________ כתובת

 ______________ מספר טלפון

 ______________ מספר פקס

 לכבוד 

 עיריית ערד

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

"(, כולם ביחד המציע" -לבקשת עיריית ערד אנו ערבים בזה כלפיכם, עבור ___________________ )להלן 
אשר תדרשו מאת המציע  ₪(,אלף   חמישים)במילים ₪  50,000וכל אחד לחוד, לסילוק כל סכום עד לסך של 

המחירים לצרכן כפי שהוא יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד . סכום הערבות 10-2022בקשר עם מכרז מס' 
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" -מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

 .15/11/2021שהתפרסם בתאריך  10/2021מדד חודש  -  "המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  -"  המדד החדש"

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל 
ם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי, והפרשי ההצמדה  שייווספו בהתא

 יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. 

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

)שבעה( ימים מיום  7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 
קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל, מבלי שתהיו 

גנה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת ה
חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על 

 ידכם.

 ועד בכלל. 1/07/2022עד ליום ערבות זו תהיה בתוקפה 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.

 אינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות זו

 

_____________                   ______________                    _____________ 

 תאריך                                     שם מלא                                 חתימה וחותמת
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 ' ינספח 

 ערבות ביצוע



 

85 

 

 ערבות ביצוע – י'נספח 

 _______ת חוזה מס' כתב ערבו

 ______________ שם הבנק

 ______________ סניף

 ______________ כתובת

 ______________ מספר טלפון

 ______________ מספר פקס

 לכבוד 

 עיריית ערד

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

"(, כולם ביחד הקבלן" -_______ )להלן לבקשת עיריית ערד אנו ערבים בזה כלפיכם,  עבור ____________
אשר תדרשו מאת ₪(, אלף   מאה וחמישים)במילים ₪  150,000וכל אחד לחוד, לסילוק כל סכום עד לסך של 

. סכום הערבות מתן שירותי ניהול ואחזקה של מרכז תחבורה בעיר ערדל 2022-10מס'  מכרזבקשר עם  קבלןה
לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  המחיריםיהיה צמוד לעליה בלבד של מדד 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" -לסטטיסטיקה )להלן 

 בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

 .15/11/2021שהתפרסם בתאריך  10/2021מדד חודש  -"  המדד היסודי"

 רישתכם על פי ערבות זו. המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת ד -"  המדד החדש"

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל 
בהתאם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי, והפרשי ההצמדה  שייווספו 

 כום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. יהיו בס

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

)שבעה( ימים מיום  7ך אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תו
קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל, מבלי שתהיו 
חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו 

מכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע. ב
 ידכם.

 ועד בכלל.___________ עד יום ערבות זו תהיה בתוקפה מיום ___________ 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_________                         __________________________                   _____ 

 תאריך                                     שם מלא                                 חתימה וחותמת
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 תצהיר אימות תוכן ההצעה –' יאנספח 

 

__, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני החתום מטה, מר __________, נושא ת.ז. שמספרה_________
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

 

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ______________________ )להלן: 

חזקה של מרכז תחבורה בעיר ערד ערד, לשירותי ניהול ואעיריית שפרסמה  10-2022להצעה למכרז מספר 

 (."המכרז")להלן: 

 למכרז. 3המציע הוא גוף הרשאי להגיש הצעה למכרז זה לפי הוראות סעיף   .1

הצעה זו הינה הצעתו היחידה של המציע. המציע ובעלי העניין במציע לא הגישו ולא היו מעורבים  .2
ה במציע ו/או בעל עניין במציע, באופן כלשהו במישרין ו/או בעקיפין ביותר מהצעה אחת. נושא משר

או כל גוף שהמציע או בעל עניין בו הינם בעלי עניין בו, לא הגיש בעצמו הצעה למכרז ולא היה מעורב 
 בדרך כלשהי ביותר מאשר הצעה אחת בלבד.

המציע, בעל עניין בו, או כל גוף שהמציע הינו בעל ענין בו או נושא משרה באחד מהגופים הנזכרים,  .3
 לתיאום ההצעה של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו. לא פעלו

כל העובדות והפרטים אשר נמסרו על ידי המציע בהצעה ובתצהיר זה הינם מדויקים ונכונים למועד  .4
 הגשת ההצעה.

 ימים מיום הגשת ההצעה. 90הצעת המציע תהיה תקפה לתקופה של  .5

 הנני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

____________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, במשרדי 
ברחוב____________, מר ____________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר______________/ 

זה בשם המציע  המוכר לי באופן אישי, המוסמך לחתום על ההצעה למכרז כהגדרתו לעיל ועל תצהיר
כהגדרתו לעיל, על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ו/או על פי מסמך הכוונות או הסכם שיתוף הפעולה בין 
השותפים במציע, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 דין-עורך
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 אישור מבטח -' יבנספח 

 אישור לקיום ביטוחים
 מרכז תחבורה ציבורי ( –) שירותי ניהול ואחזקה  

 

 

 תאריך הנפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים

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

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח ש האישורמבק

ערד ו/או מדינת ישראל/  עיריית
 מפעילימשרד התחבורה ו/או 

או /והתח"צ ו/או מנהל התח"צ 
 .ועובדיהם עירוניים תאגידים

 שם
 
 

 שירותים☒
 אספקת מוצרים☒
 אחזקה☒
שירותי ניהול ואחזקה  אחר :  ☒

של מרכז תחבורה בעיר 
ערד ו/או שירותים 

 .וויםנל

 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☒
 זכיין☒
 קבלני משנה☒
 אחר _________________☒

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 , ערד100.ד ת

 מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  10,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

ביט   אחריות מעבידים
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪      20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

         אחריות מקצועית
 
 

 ת. רטרו: 
 

_____ 

 
 
 
 

4,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 מרמה ואי יושר  עובדים 325
 עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח 327
 ראשוניות 328
 חודשים.   6תקופת גילוי  332

 (*:ג'סכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בה
 ניהול שירותי 082
 שירותי תחזוקה ותפעול088

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:


