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 9102-92-ש מכרז מס'                                           

 למתן שרות הדברה 
 "ברזילי" אשקלון מרכז הרפואיב

 
 תנאים כלליים

 
 כללי .1
 

למתן שירותי הצעות מחיר את בז ן"המזמין"( מזמי –)להלן  ברזילימרכז הרפואי ע"ש ה 1.1
ולדרישות  בהתאם לתנאיםברזילי באשקלון, בתחומי המרכז הרפואי הדברה 

 .שלהלן במסמכי המכרז המפורטים
 

על פי ברזילי, בתחומי המרכז הרפואי  י הדברהלתת שירותעל הזוכה במכרז יהיה  1.2
 התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

  
 . שירותי ההדברההמזמין ערך אומדן כספי מוקדם לגבי  1.3

למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה באופן מהותי ובלתי סביר מהאומדן הכספי  
המוקדם תידחה, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל 

 המכרז.
 

 שבמסמכי המכרז.ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח ההסכם  1.4
 

המזמין יהא זכאי לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז ובהתאם לתנאי  1.5
 .המצ"ב ההסכם

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .2
 

 שלהלן: המצטבריםרשאים להשתתף במכרז זה העומדים, במועד הגשת ההצעות, בתנאים  
 

 לא אוטונומית,/ חברת ביטוח המחאה בנקאית או ערבות בנקאית  צירוף       9.0
 להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, ש"ח 0,111על סך , ולפקודת המזמין,  צמודה

 . 02...0עד ליום הערבות תהיה בתוקף 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   נוסח הערבות מצ"ב למסמך זה.                                                                                                  

 
הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש 

 להחליף ערבות זו בערבות כאמור בהסכם המצ"ב.
 

 לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו.  
לא יעמוד  מציעאימת שה המזמין יהא רשאי להגיש את הערבות לגביה כל 

 יבויותיו על פי תנאי מסמכי המכרז.יבהתח
 

משרדי -ב 1110: בשעה 2.09.092חמישי בסיור קבלנים שיערך ביום  השתתפות 2.2
 על המציע לצרף להצעה אישור על השתתפותו בסיור הקבלנים. .מחלקת המשק

תנאי מתנאי מכרז אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות המוסיפות, גורעות או משנות  
 זה, תהיינה ההחלטות שתופענה בפרוטוקול סיור הקבלנים, סופיות ומחייבות.

 
 הגשת הצעת מחיר עבור כל הסעיפים המפורטים בטופס הגשת ההצעה. הצעה שלא         2.3

 .תפסלתכלול את כל הסעיפים הנ"ל             
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 היות המציע תאגיד רשום כדין.       2.4
 

 מפרטים  כאמור בנספח ב' שלהלן.הצגת  2.5
 

 .                             הדברה יהוכחת ניסיון של חמש שנים במתן שרות 2.6
 

על המציע לצרף רשימת לקוחות מוסדיים והמלצות עדכניות מגופים ולקוחות  
 מוסדיים.

 
האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  הצגת כל 2.7

 על שם המשתתף. 1776 -חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 
 

המציע יתחייב כי במידה ויזכה במכרז זה, ישלם לכל המועסקים על ידו לכל אורך  2.8
עדכן תקופת ההתקשרות עם המזמין לא פחות משכר השווה לשכר מינימום כפי שית

מפעם לפעם, כמו כן, כי ישא בתשלום כל מס ו/או חובה בגין דמי ביטוח לאומי, מס 
הכנסה, דמי טיפול ארגוני, תשלום לקרנות פיצויים ולא מבטחים, וכן כל תשלום אחר 

 החל על מעביד בקשר עם העסקת עובדים. 
 פורטים להלן:בנוסף, יתחייב  המציע כי ימלא אחר האמור בחוקי העבודה המ            

 
 1757-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
 1751-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1776חוק דמי מחלה, תשל"ו  
 1751-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1754-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1765-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו 
 1753-חוק עבודת נוער, תשי"ג 
 1753-חוק החניכות, תשי"ג 
 1751-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשכ"ט 
  1758 -חוק הגנת השכר, תשכ"ט 
 1763-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 
  1775-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 
  1787-חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
 1774 –חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד              
 2111 -ה מוקדמת לפיטורים והתפטרות,תשס"אחוק הודע             
 וכן כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על נותני שירותים מהסוג נשוא מכרז זה.            

 
אישור מרו"ח על עמידתו בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום  הצגת 2.7

 לעובדים בכל רבעון, או בכל מועד בו מבוצעים תשלומים כמוסכם.
 

 .למתן שרות עבור הדברהשיונות ברי תוקף הנדרשים יר הצגת 2.11
  

חתימת מורשי החתימה של המציע על כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצ"ב  2.11
במקומות המיועדים לכך. חתימה זו תהווה ראיה כי המציע קרא, הבין והסכים לכל 

 הנאמר במסמכי המכרז.
 

יגרום דמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי  תנאים אלה מהווים דרישה מוק 2.12
 ובטרם הדיון בועדת המכרזים. לפסילת ההצעה על הסף

           
על המציע לצרף להצעתו אישורים המעידים על עמידתו בכל אחד מתנאי הסף 

 לעיל( וכן ערבות בנקאית כנדרש. 2.14עד  2.1להשתתפות במכרז )כאמור בסעיפים 
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 תקופת ההתקשרות .3

 
המזמין יתקשר עם הזוכה במכרז זה לתקופה של שנה אחת. ההסכם יוארך כאמור  3.1

 לדוגמת ההסכם שלהלן. 31בסעיף 
 

שלושת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, במהלכה יוכל המזמין  3.2
יום, וללא שלזוכה  14להודיע לזוכה על הפסקת ההתקשרות וזאת בהודעה מוקדמת בת 

 ה או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות.תהא טענ
 

תקופת התקשרות תתחדש אוטומטית לארבע תקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם,  3.3
סה"כ חמש שנים, אלא אם כן יודיע אחד הצדדים למשנהו בכתב על רצונו בסיום 

יום לפני מועד סיום תקופת  61-ההסכם. את ההודעה יש למסור לצד השני לא יאוחר מ
 ההסכם.

 
על אף האמור בסעיף זה, יהיה למרכז הרפואי ברזילי הזכות, בתוך כל אחת מתקופות  3.4

ההתקשרות, לסיים את ההתקשרות במועד מוקדם יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
 ובהודעה של שבועיים מראש ובכתב.

 
 ההצעה .4
 

ף ובכל על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות בכתב אשר יעידו על עמידתו בתנאי הס 4.1
 תנאי אחר מתנאי המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

 
תוגש על גבי מסמך הצהרת המשתתף במכרז והצעת מחיר )בעט או ת המחיר הצע 4.2

 במכונת כתיבה(.
 בצירוף המכרז וכל המסמכים הנדרשים החתומים על ידי מורשי החתימה של המציע. 

 
 . 1.12.17ההצעה תהא בתוקף לתקופה עד ליום   4.4

 
 

 כוללת מע"מ.אינה  הצעת המשתתף 4.5
 

 יש לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך. 4.6
 
 הגשת ההצעות .5

 
יש להפקיד במסירה , 27-2118-ש הצעות מפורטות, במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי

 י ההנהלהמשרדב, המרכז הרפואי ברזיליאישית בתיבת המכרזים, שבמשרדי 
 .בדיוק 09שעה ב 2.00.01 חמישיעד ליום ,  2חדר מספר  ,תאדמיניסטרטיביה
 

 מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תשתתף במכרז.
 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו 
 הבלעדית של המשתתף.

 
 תנאי ההסכם .6
 

בזמן הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז זה  רואים את המציע כאילו התחשב 
ובהסכם המצ"ב למסמכי מכרז זה על כל מסמכיו, המחירים המוצעים יחשבו ככוללים את כל 
ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם, המזמין לא 

 ת בו.יכיר בכל תביעה הנובעת מאי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבו
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 הוצאות המכרז .7
 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה 
והמציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין  בין אם הצעתו תתקבל ובין אם לא ציע,על המ

 הוצאות שהוצאו בקשר עם הגשת ההצעה.
 

 הבהרות ושינויים .8
 

בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים המזמין רשאי,  8.2
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של 

י הכתובות שנמסרו מיליה לפיבפקס/או כשי מסמכי המכרז, בדואר וווכל ר ציעיםהמ
 על ידם.

 
 שמירת זכויות .7
 

אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המזמין לספק עבודה בהיקף  7.1
 כלשהו, למשתתף שנקבע כזוכה במכרז.

 
המזמין יהא זכאי לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז  7.2

 בהתאם לתנאי ההסכם המצ"ב.
 

המזמין יהא רשאי להחליט כי הצעה הסוטה מהגבול העליון או התחתון של האומדן  7.3
 הכספי המוקדם שלו, לא תוגש לבדיקה ודיון בפני ועדת המכרזים.

 
המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל סיבות תקציביות  7.4

 ותאו תובענו/או ארגוניות ולמשתתפים או לזוכה לא יהיו שום טענות ו/או מנהליות ו/
לפיצויים. כמו כן יהא רשאי המזמין לבטל ההזמנה להציע הצעות ולפרסם אחרת 
במקומה בתנאים דומים או אחרים. המזמין יהא רשאי להרחיב או לצמצם את היקף 

 ההזמנה להציע הצעות.
 

 אל הפועל, יהיה המזמין רשאי בתקופה בה במקרה וההסכם עם הזוכה לא יצא  7.5 
 תעמודנה ההצעות בתוקף, לפנות לזוכה השני והשלישי במידה ויבחר, וזה יתחייב                            
 להתקשר עם המזמין על פי תנאי ההסכם ותנאי מכרז זה.                           

 
 בחינת ההצעות .11
 

ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אי הגשת הצעת מחיר  11.1
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף 

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

מחירה לעומת המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת  11.2
מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 המזמין מונעת הערכת ההצעה כלשונה.
 

חייב לקבל את ההצעה הגבוה ביותר , או כל הצעה אחרת, ואין בהזמנה זו  אינוהמזמין  11.3
 כדי לחייב המזמין להוציאה לפועל.

 
או להעניק למי שנקבע כזוכה  ,שהו כדי להטיל על המזמין חובהאין בקביעת זוכה כל 11.4

 זכות לקבלת עבודה בהיקף כלשהו.
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המזמין יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות  11.5
נוספות לשביעות רצונו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף 

 מור.והצעתו במסגרת שיקוליו, כא
 

 אמות המידה לבחירת ההצעה: .11
 

ההצעה שתיבחר היא זו המעניקה למזמין את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על אמות המידה 
 הרשומות מטה:

 61%    מחיר כספי נדרש עבור השירות 3.1.1
  5%    וותק, ניסיון בתחום ההדברה  3.1.2

 31%                                איכות וטיב החומרים והעבודה        3.1.3
 5%                     המלצות ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע 3.1.4

 התקשרויות קודמות עם גופים ציבוריים ו/או
 השנים שקדמו להגשת ההצעה. 3-פרטיים גדולים ב                                                    

  
 מחיר             

 
    ( וניקוד 61ההצעה שבה המחיר שיוצע יהיה הנמוך ביותר תקבל את מרבית הניקוד )             
 ההצעות ייגזר בהתאמה מאחוז הפער מהצעה הזוכה.  שאר             

 
 וותק וניסיון בתחום ההדברה :             

 
 שנים  5לוותק וניסיון מעל  – נקודות 0            
 שנים. 3-5לוותק וניסיון בין   – נקודות 9.0            
 שנים.  3לוותק וניסיון מתחת  – נקודות 1            

 
 יש לצרף פרופיל חברה.              

 
 

 שביעות רצון :            
 

 טלפון להתקשרות איש הקשר שם הגוף הממליץ שם החברה

 

   

   

   

   

   

 
 
 וההתקשרותהודעה על הזכייה  .12
 

 כתב.עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה ב 12.1 
, המצ"ב למכרז שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על ההסכם ציעהמ
ימים ממועד ההודעה, כאמור, או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידי  7תוך  זה,

צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית  המזמין וכן להמציא ערבות בנקאית
 , להבטחת התחייבויותיו על פי ההסכם.ש"ח 5,111בגובה של 

 
המזמין יהא רשאי לכלול בהסכם הסופי אשר ייחתם עם המציע שיזכה במכרז, תנאים 

 נוספים העשויים לשפר את הטובין/השירות/העבודה נשוא מכרז זה.
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 מיום החתימה על ההסכם. עייםשבוהזוכה יתחיל לתת את השירות תוך 
 

בצירוף הערבות שהומצאה על משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, 
 ידו עם הצעתו במכרז.

  
ין לעיין בהחלטה ימשתתף, אשר עמד בתנאי המכרז והצעתו לא התקבלה, המעונ 12.2

 ש"ח. 311הסופית של ועדת המכרזים יוכל לעשות זאת תמורת תשלום סך של 
 

בויותיו, על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל ילא יעמוד בהתחי זוכההיה וה 12.3
את הזכייה במכרז בהודעה בכתב, החל בתאריך שיקבע על ידי המזמין בהודעה, וזאת 

לא תיקן בהתאם  ואהודעה בה נדרש לתקן את המעוות, וה זוכהלאחר שניתנה ל
 להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה.

 ין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.א  
 

בוטלה הזכייה במכרז, רשאי המזמין להגיש את הערבות שבידו לגביה וכן למסור את  12.4
ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו, והמשתתף יפצה את המזמין על כל הפסד שיגרם לו 

 בשל כך.
 

  המחאת ההסכם.       13
 
לא יהיה רשאי להסב את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא יהיה רשאי להעביר או למסור  הזוכה              

לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא אם כן בהסכמת המזמין מראש ובכתב. גם במקרה זה ימשיך 
 הזוכה להיות אחראי כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע ההסכם.

 
 הצהרת המציע .14
 

והבנתי את האמור לעיל  וכי הנני מסכים לאמור בו ויש לי הנני מאשר בחתימתי זו כי קראתי 
 את היכולת והאמצעים לעמוד בדרישות המכרז.

 
 
 
 
 
 

__________________    _____________________ 
 חתימה וחותמת המציע/ים                     תאריך            
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 נספח א'
 

 מפרט השירותים והדרישות
 

 

 השירותים .1
 

)להלן  1השירותים האמורים במכרז זה הם הדברת מזיקים כמפורט בהמשך בנספח  .1.1
"המזיקים"(, במרכז הרפואי "ברזילי" אשקלון )להלן "ביה"ח" ו/או "המזמין"(, הנמצא בשטח 

 מ"ר שטח בנוי. 111,111 -דונם, וכולל כ 251 -כולל של כ
 

באמצעות כל הפעולות הכרוכות והנדרשות הדברת המזיקים )להלן "ההדברה"( תיעשה  .1.2
להדברת מזיקים בכל השטח המוגדר של בית החולים, עפ"י ולפי סוגי ותדירות הפעולות 
הדרושות, עד לשחרור בית החולים והסביבה מהמזיקים בצורה משמעותית, בדרך שלא ייגרם 

 סבל או סכנה לחולים ולעובדים.
 

במקומות התפתחותם, וכן בכל מקום אחר נגוע, או ביצוע הפעולות להדברת המזיקים  ייעשה  .1.3
שעלול להיות מוקד נגיעות והנמצא בתחום בית החולים או סביבתו, גם אם לא מפורט בנספח 

 זה.
 

 ההדברה תהא במקורות ובדרכי מעבר )סביב פתחים, בתוך חריצים וביובים ומעל לפנלים(. .1.4
 

 רי החרקנים ללכידת מעופפים         הקבלן מתחייב לבצע טיפול ותחזוקה שוטפת של כל מכשי .1.5
, והחלפת מדבקות במכשיר, והכל בהתאם לדרישת V.U-במרכז הרפואי כולל החלפת מנורות ה 

 המזמין. 
 
 

 הקבלן .2
 

בהתאם לתקנות רישוי עסקים )הדברת ולפעול שיון עסק בר תוקף יעל הקבלן להיות בעל ר .2.1
מזיקים"( וכן בהתאם לצו רישוי עסקים "תקנות הדברת  -)להלן: -1775מזיקים(, התשל"ה 

, ותקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה( 1775 –)עסקים טעוני רישוי( התשנ"ה 
 . 1764תשכ"ד 

 
תוקף לקטילת חרקים -על הקבלן ועל המדבירים שיעסיק מטעמו להיות בעלי היתר בר .2.2

 ומכרסמים לפי תקנות הדברת מזיקים.
 

מדבירים מוסמכים לצורך ביצוע השירותים, וזאת מבלי לגרוע הקבלן מתחייב להעסיק  .2.3
 מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב ואופן ביצוע השירותים.

 
הקבלן יעסיק מדבירים מקצועיים ומנוסים בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד )כחולה(,  .2.4

 ובעלי התנהגות הולמת ואדיבה.  השולטים בשפה העברית
 
 

 חומרי ההדברה .3
 

אחרי "תקנות הדברת מזיקים" וישתמש רק בחומרי הדברה המותרים לשימוש  הקבלן ימלא .3.1
על פיהן ולפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים להדברת מזיקים לאדם(, התשכ"ב 
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, ויעבוד בהתאם להנחיות המקצועיות האחרונות שהוצאו על ידי המשרד לאיכות -1762
 הסביבה.

 
שהותר לשימוש למטרות הנדונות, בהתאם לתקנות הדברת כל חומרי ההדברה יהיו מסוג  .3.2

 מזיקים ולצו תכשירים להדברת מזיקים לאדם.
 

נציג בית החולים זכאי לדרוש מהקבלן להכניס לשימוש בפעולות ההדברה, חומרים חדשים  .3.3
אשר יאושרו מעת לעת. הצעת הקבלן תתייחס לחומרים העדכניים ביותר הנמצאים בשוק בעת 

 הגשת ההצעה.
 
למשרד הבריאות הזכות לשלוח דגימות מהחומרים אותם מניחים או מרססים, למעבדה  .3.4

 לבדיקה, על חשבון הקבלן.
 

בית החולים לא יאחסן את הרעלים, כלי העבודה, המרססים, או כל ציוד אחר, במחסנים או  .3.5
 במבנים השייכים לו. אחסון הכלים והרעלים יהיה על ידי הקבלן ובאחריותו בלבד.

 
ישתמש בחומרי הדברה וריסוס בעלי היתר ורישוי בתוקף. השימוש בחומרים אלו יהיה הספק  .3.6

רק ע"פ הוראות היצרן כמופיע בתוויות המצורפות לתכשיר. בכל אופן פעולות ההדברה 
 והריסוס יבוצעו בחומרים המאושרים ע"י משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

 
של התכשירים השונים בהם יבוצעו עבודות  הספק יגיש לנציג המזמין רשימה מעודכנת .3.7

 ההדברה והריסוס בשטח בית החולים ואת גיליונות הבטיחות שלהם.
 

 אחריות הקבלן .4
 

על הקבלן לקחת בחשבון שבתקופת עבודתו הוא יהיה אחראי לכך שבית החולים יהיה נקי  .4.1
 ממכרסמים ומחרקים. 

 
ירות שיש לנקוט בשימוש בחומרי מודגש בזה שעליו מוטלת האחריות בנקיטת כל אמצעי הזה .4.2

 ההדברה, ויישא במלוא האחריות האישית לעבודתו.
 

על המציע תהיה אחריות מלאה לבצוע הביטוח הדרוש לכל סוגיו כולל ביטוח צד שלישי, והכל  .4.3
 על חשבונו הוא, ועל אחריותו בלבד.

 
 

 דו"ח פעילות .5
 

ולאחר ביצוע כל פעולה ימסור לו הקבלן יתאם כל ביקור בבית החולים עם נציג בית  החולים  .5.1
 המצ"ב. 2דו"ח על גבי טופס שבנספח 

 
 

 פעולות ההדברה  .6
 

 הגדרות: .0..
 

 פעולות הדברה שגרתיות .6.1.1
 

פעולות הדברה שבועית, המיועדת להדברה ולמניעה של נגעים, בהתאם להנחיות 
 המפקח מטעם ביה"ח.

 
 3 -עד שישי(, כביקורים בשבוע )ימים ראשון  3ב פעולת ההדברה השבועית תיעשה 

 .שעות בכל ביקור. הביקורים בבית החולים יבוצעו בתיאום עם נציג המזמין
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 לא יחשב כפעולת הדברה מיוחדת. –"טיפול חוזר" 

 
כל הטיפולים השגרתיים מתייחסים לרשימת המזיקים המפורטים בחוזה זה, אך בית 

גורם למטרד קשה החולים יהא רשאי לדרוש והקבלן מתחייב להדביר כל מזיק אחר, ה
 או לסכנה בריאותית שיתגלה.

 

 פעולות הדברה יסודיות .0.9..
 

בנוסף לפעילות השגרתיות כאמור לעיל, תתקיימנה פעולות הדברה יסודיות בעונות 
המעבר )סתיו ואביב( אשר תכלולנה טיפול יסודי ומקיף של מרבצי מזיקים ואתרי 

מערכת ניקוז, ריכוזי אשפה ופסולת קינון וריבוי, בכלל זה אך לא רק: בורות שפכין, 
 וכל כיוצא באלו בהתאם להוראת המפקח.

 
 עבור פעולות ההדברה היסודיות לא תשולם תמורה נפרדת ועלות פעילות זו תהא

 ./שנתיכלולה במחיר השירות החודשי
 

כל הטיפולים היסודיים מתייחסים לרשימת המזיקים המפורטים בחוזה זה, אך בית 
לדרוש והקבלן מתחייב להדביר כל מזיק אחר, הגורם למטרד קשה  החולים יהא רשאי

 או לסכנה בריאותית שיתגלה.
 

על הקבלן להגיש מראש את תוכנית הטיפול היסודי לנציג בית החולים. התוכנית תוגש 
בכתב ותכלול את כל סוגי הטיפולים, החומרים, ריכוזם, פעילותם ומיגונם ואת שטחי 

 ההדברה.
 

 מיוחדותפעולות הדברה  .0.6..
 

פעולת הדברה שגרתית על פי קריאה מיוחדת, עקב צורך מידי ודחוף של ביה"ח, ו/או 
 פעולת הדברה על פי קריאה מיוחדת בסופי שבוע.

 
הערה: פעולת ההדברה המיוחדת יכול שתתבצע בשעות הערב או הלילה או בסופי 

 שבוע.
 

 מועד הקריאה.שעות מ 4הקבלן יתחייב להתייצב בביה"ח, לכל המאוחר, בתוך 
 
  שעות ביממה. 24על הקבלן לספק טלפון זמין 

 
 פעולות הדברת זוחלים .0.6..

 
השירותים במכרז זה כוללים פעולות לכידת נחשים או זוחלים אחרים כאשר הקבלן 
שיזכה יתחייב לתת פתרון לביה"ח בנושא זה )אם יידרש לכך ע"י ביה"ח מעת לעת 
ובהתאם לצורך(. הקבלן יהיה מסוגל ללכוד בעצמו או להזמין עבור ביה"ח לוכד 

 מקצועי לביצוע המשימה. 
 תשולם כקריאה מיוחדת. כל פעולה ללכידת נחשים

 
 

 פעולות הדברה למכרסמים  .9..
 

פיזור קוטלי מכרסמים בשטח בית החולים ייעשה בעזרת תיבות  –הדברת ולכידת מכרסמים 
 .לתיבת האכלה תוצמד מדבקה המעידה על תאריך הביקורת האחרונה() האכלה מוגנות

 מכרסמים בעזרת מלכודות מתכת ומדבקות.לכידת 
העיקריות יש לבצע בנקודות ריכוז של מזון כגון: סביבות המטבח, ליד מכלי את הפעולות 

 אשפה וכן בנקודות מים ליד נזילות וביובים.
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 פעולות הדברה לתיקנים .6..

 
ריסוס באחד מקוטלי התיקנים המאושרים למטרה זו, בכל המקומות האופייניים בהם עלולים 

בהם )חלקי חשמל וסדקים עמוקים(,  להסתתר תיקנים, איבוקים במקומות שלא ניתן לרסס
והשלמה בפיתיונות מורעלים. הטיפול חייב להיות אפקטיבי עד תום תקופת האינקובציה, 
הטיפול החוזר יבוצע כעבור חודש עד חודשיים מהטיפול היסודי, אלא אם כן אין כל סימני 

 הופעת נגיעות מתחדשת בבדיקה מדוקדקת.
ל מערכות ביוב, ליד שאריות מזון במטבחים, במקומות הפעולות העיקריות: בתאי ביקורת ש

 לחלוקת מזון, בחדרים בהם מחזיקים מזון, ובמעברי צינורות ומערכות קשר.
 .בנפרד מעבודות הריסוס בתוך בית החולים ריסוס הביוב ייעשה

 
 פעולות הדברה ליתושים .6..

 
מופיע הנגע )לפי ריסוס נגד יתושים מבוגרים בכל מקומות העמידה, האופייניים במידה ש

 נוכחות מספר פריטים בחדר(.
 ניטור והדברה של אוכלוסיית היתושים במקורות מים לפי הצורך.      

 
 פעולות הדברה לזבובים .0..

 
ים של יבכל מקומות העמידה האופיינ הדברה זבובים וריסוסים בחומרי הצבת הפיתיונות נגד

 ובמעברים.הזבובים כגון ליד ריכוזי אשפה ושארית מזון, 
 

 פעולות סילוק יונים     ...  ....
 

 הצבת כלובים ללכידת יונים והרחקתם משטח ביה"ח.
 טיפול בכלובים וביונים לפחות אחת לשבוע.

 טיפול יכלול אספקת מים ומזון למניעת תמותת היונים בכלובים.
 
 

 מועדי ביצוע ההדברה .7
 

ואביב( לאחר תיאום מוקדם עם פעולות ההדברה היסודיות תבוצענה בעונות המעבר )סתיו  .7.1
 המפקח.

 
פעולות ההדברה השגרתיות )השבועיות(, יקבעו מדי שבוע בהתייעצות עם המפקח מטעם בית  .7.2

 החולים.

 

למרות האמור לעיל, שומר ביה"ח לעצמו זכות להזמין מעת לעת ביצוע פעולת הדברה בשעות  .7.3
 הלילה ובסופי שבוע, וזאת בהתאם לצרכים המיוחדים של ביה"ח:

 

פעולת הדברה בשעות הלילה שתיעשה במקום הטיפול השבועי או במסגרתו כגון  .7.3.1
מטבח ביה"ח וחדר אוכל  תחשב כטיפול שגרה )שבועי( ולא תשולם עבורה כל 

 תוספת שהיא.
 

תחשב  –בוצעה פעולת ההדברה בלילה בנוסף על הטיפול השגרתי )השבועי(  .7.3.2
 כקריאה מיוחדת )בתשלום נפרד(.

 
 תחשב כקריאה מיוחדת. בשבת/חגבוצעה פעולת ההדברה  .7.3.3

 בבוקר(. 17:11)מכניסת השבת/חג ועד למחרת השבת חג בשעה 
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אם לאחר ההדברה כמפורט בכתב דרישות זה, תתגלה נגיעות/יות שאינן נובעות ממקורות  .7.4
יג המצויים מחוץ לשטח בית החולים, יבוצעו טיפולים נוספים על חשבון הקבלן בתיאום עם נצ

 בית החולים.
 

 בטיחות בעבודה: .8
 

המציע מתחייב להבטיח תנאי בטיחות מתאימים ותנאים לשמירת בריאות העובדים ע"פ כל  .8.1
 דין.

במתן שירות ימלא המדביר אחר דיני הבטיחות בעבודה לעוסקים בהדברה. בזמן ריסוס חומרי  .8.2
 מלאה וכיסוי ראש.כפפות, מסיכה הדברה על המדביר ללבוש ציוד הגנה מלא הכולל חליפה, 

בטיחות בעבודה כלפי צד ג': על המדביר להתקין שלטי אזהרה בזמן ביצוע ההדברה ושלטי  .8.3
 הוראות לאחר גמר ביצוע ההדברה.

כל נקודת רעל למכרסמים יש לסמן עם שלט אזהרה כחוק ובתוך   קופסת האכלה   8.3.1
 שנועדה לצורך זה.

בריאות הציבור וזו לפי שיקול דעת המדביר ו/או  אין לבצע הדברה אם קיים חשש לסיכון 8.3.2
  נציג המרכז הרפואי.

בתוך מחלקות רפואיות ו/או אשפוז, חדרי ניתוח, במשרדים ובכל מקום בו מבקרים חולים  .8.4
ו/או עובדים יבוצע טיפול בחומרי הדברה דלי ריח וידידותיים לסביבה או בפתיונות או 

 במלכודות דבק וכו'.

לפנות כל פסולת רעילה או איזות של חומרי הדברה אשר שימשו אותו לביצוע המציע מתחייב  .8.5
  העבודה ואין צורך בהם יותר.

 
 

 שונות .7
 

הקבלן יספק על חשבונו את כל החומרים והכלים הדרושים לביצוע השירותים האמורים  .7.1
 במכרז/הסכם זה.

 
הקבלן לא יהיה זכאי התמורה עבור ביצוע השירותים נשואי מכרז זה תהא מוסכמת וסופית.  .7.2

 לתוספת על התמורה הנ"ל עבור חומרים, ציוד נסיעות וכל הוצאות בגין מתן שירותי ההדברה.
 

ברשותו של הספק יימצא כל ציוד ההגנה לעובדים בעבודות הדברה שיכלול : מסכה מלאה,  .7.3
נים, כפפות ונעלי בטיחות. לטיפול בדבורים, ציוד כוורנים שיכלול: מסכה לפחליפות הגנה, 

 ת.כובע, חליפת כוורנים וכפפו
 

 המציע מתחייב לספק שירותי הדברה בזמני חירום. .7.4
 

 הזוכה מתחייב ששירותי ההדברה למרכז הרפואי יבוצעו ע"י מדביר קבוע.  .7.5
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 לכתב הדרישות 1נספח מס' 
 

 רשימת המזיקים
 

 חרקים מעופפים – 1קבוצה מס' 
 

 יתושים
 

 זבובים
 

 וצרעותדבורים 
 

 חרקים מעופפים אחרים 
 
 

 חרקים זוחלים – 2קבוצה מס' 
 

 תיקנים
 

 נמלים
 

 פרעושים
 

 קרצניות
 

 קרציונים
 

 עש ספרים
 

 חרקים זוחלים אחרים
 
 

 מכרסמים – 3קבוצה מס' 
 

 חולדות
 

 עכברים
 

 חולד
 
 

 בעלי כנף – 4קבוצה מס' 
 

 יונים
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 לכתב הדרישות 9נספח מס' 
 

 
 הדברת מזיקיםדיווח על פעולות 

 עבור המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
 

 
  מועד ההדברה
  שעת ההדברה

  שם המדביר/ים
  נציג ביה"ח איתו תואמה ההדברה

 סוג הטיפול שניתן

 טיפול שגרתי )שבועי( 
 קריאה מיוחדת 
 טיפול יסודי 
 אחר ______________________ 

 
 פירוט הטיפול שניתן

 

 המזיק/ים אתר הטיפול

 הוצבו פירוט הטיפול
 אזהרות
 לציבור
כן )+( 

 כמות %ריכוז  החומר )גנרי( הפעולה (-לא)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 

  שם וחתימת המדביר
 

  המפקח מטעם ביה"חשם וחתימת 
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 נספח ב'

 
 הקבלן הזוכה ירשימת מסמכים להעברה ע"

 
 

 היתר רעלים בר תוקף. .1
 
 לשינוע חומרים מסוכנים. –רישיון מוביל  .2

 
 תעודה + קורס עזרה ראשונה. –מדביר מוסמך  .3

 
 אישורי רישוי עסקים על ניהול העסק. .4

 
 .MSDS סוגי חומרים שבשימוש + גיליונות בטיחות .5

 
 מדבקה לדוגמא. .6

 
 רשימת עובדים שיועסקו בביה"ח + אישור על קבלת הדרכה + תעודת עובד הדברה. .7

 
לוודא שכל הציוד מגן אישי נמצא ברשות העובדים כולל: מסיכות פנים, כפפות, נעלי  .8

כ"ד בטיחות וכל הנדרש ע"פ תקנות בטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה( תש
1764. 

 
 העסקת קבלן חוץ". חתימה על טפסי "נוהל .7
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 נספח ג'
 

 למתן שירותי הדברהבמכרז  הצהרת המשתתף והצעות מחיר
                                                          

 לכבוד 
 ועדת המכרזים
 ברזיליהמרכז הרפואי 

 2רח' ההסתדרות 
 אשקלון

 
 א.ג.נ.,

 
 הדברה ילמתן שירותבמכרז  הצהרת המשתתף והצעות מחיר 

 "ברזילי" אשקלון, במרכז הרפואי 
 9102-92-ש מכרז פומבי מס'

 
, ואת דוגמת ההסכם אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז .1

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 

אנו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את  .1.1
או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי ו/תנו בהתאם וכי לא נציג כל תביעות הצע

 הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 

אנו מצהירים שקיבלנו, במידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה להציע  .1.2
 הצעות.

 
מהמשתתפים במכרז, כי יש לנו אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים  .1.3

ועובדים  המתאימים הדברה ילמתן שירות את היכולת המקצועית, היכולת הפיננסית
מקצועיים לביצוע השירותים הכלולים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות 

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. לפעולשבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו 
 

 בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. אנו מצהירים .1.4
 

עד ליום הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .1.5
..................... 

 
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים המחאה בנקאית/ערבות בנקאית על סך  .1.6

 .ש"ח ....................
 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם  .1.7
 חוזה מחייב בינינו לבנכם.

 
ימים ממועד קבלת  7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך  .1.8

לדוגמת ההסכם הודעה מכם או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם בהתאם 
יהוו חלק בלתי  למכרז זהומסכימים שכל המסמכים המצורפים  למכרז זה שצורפה

 ומשלימים זה את זה. ונפרד ממנ
 

 כמו כן, ביום חתימת ההסכם נפקיד בידיכם כתב ערבות חדש כאמור בהסכם. 
 

 .............................. ימים לאחר חתימת ההסכם.י ההדברהאנו ניתן את השירות 
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בים כי במידה ונזכה במכרז זה נצרף אישור של חברת ביטוח בדבר קיומם אנו מתחיי .1.7
 של ביטוחים כנדרש במכרז זה עם החתימה על ההסכם בינינו.

 
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על  .1.11

  כם.ידנו עם הצעתנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם וסכומה יחולט על יד
 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הארגון  .1.11
בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם הארגון על הצעה זו וכי אין כל מניעה 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

בות של המזמין לספק עבודה ידוע לנו כי אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחיי .1.12
 בהיקף כלשהו, אם בכלל, למשתתף שיקבע כזוכה במכרז זה.

 
אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו  .1.13

או ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או מנהליות ו/בשל סיבות תקציביות 
 לפיצויים. ותתובענ

 
ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא  .1.14

 כזוכה.
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 התמורה .2

         

, הכל כאמור וכמפורט היא לשנה ולא כוללת מע"מ מתן השירותל הצעתנו .א
 במסמכי המכרז

 
 סך של: 

  
 ש"ח                  

 

 

  
 בשקלים ביום התשלום. הכערכמע"מ, ולא כוללת  

 
 
 

 סך של:ות מיוחדת )במפורט במפרט הטכני( הצעתנו למתן קריאת שיר .ב
  

 ש"ח                  
 

 

  
 לא כוללת מע"מ, וכערכה בשקלים ביום התשלום.  

 
 

 
 סך של:נו לטיפול בסרפדת אורנים )פר עץ( הצעת .ג

  
 ש"ח                  

 

 

  
 לא כוללת מע"מ, וכערכה בשקלים ביום התשלום.  

 
 
 
 סך של: U.Vהצעתנו עבור מכשיר חרקן, מדבקה ומנורת  .ד

 
  

 ש"ח                  
 

 

  
 לא כוללת מע"מ, וכערכה בשקלים ביום התשלום.  
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 מועדי תשלום : 

 0.6.6הוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' בהתאם לתשלום  מועדימועדי התשלום יבוצעו בהתאם ל

 הגדרות .0

דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש  –חשבון  .1.1

 המסמך.

 המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, –מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד  .1.2

 בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים.

בכל חודש לועזי  24-לבין היום ה 15-התקופה שבין היום ה –מועד התשלום הממשלתי  .1.3

 )כולל שני ימים אלו(.

 קביעת מועדי התשלום  .1.4

בחודש, ישולם בתחילת  15-1חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .1.4.1.1

 מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

 
 
 

 בברכה,
 

 _______________________________________________שם המשתתף ____________
 

 _________________________________________כתובת _______________________
 

 _______________________מס חברה / שותפות / עוסק מורשה / אחר  _________________
 

 ___________מס' טלפון _____________ מס' טלפון סלולרי ______________מס' פקס_____
 

 חתימה וחותמת ________________    תאריך ________________
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________________________

 ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי היום________________מס' 

 חתמו בפני ה"ה _______________________________ ת.ז._______________________

 _________________ ___. ___ת.ז___________________________   וה"ה

 ._______________________על מסמכי מכרז מספר 

 

_____________________                                  ______________________ 
 חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח                         תאריך    

 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/1.4.3
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 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
 

 _____________ עו"ד/רו"ח ___________________________________אני הח"מ ______

 מס' ___________ עיר ____________________  ________________________מרחוב___

 _____ _______________________מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם של  ה"ה _             

____________ _____________________ -ו               ת.ז. _______________________               

 __________________________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר 

 בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

 
 
 
 
 
 _______________         ________                                 __________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                        תאריך                   
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 'דנספח 
 

 תשקיף משתתף
 

דפים אלה מיועדים לרישום נתוני מידע אותם מבקש המזמין לקבל מהמשתתף עם הצעתו במכרז 
 והמשתתף נדרש למלאם ולהגישם עם הצעתו )במידת הצורך ניתן להשלים פרטים במכתב לוואי(:

 
 ____________________________________________המציע/ים _________שם  .1
 
מס' רשום של המשתתף )כפי שרשום ברשם החברות ו/או השותפויות ו/או בכל רישום  .2

 אחר(_____________________
 
 ____________כתובת המציע ________________________________________ .3
 
 ים ו/או מורשי החתימה )מחק את המיותר(.שמות הבעלים, השותפ .4
 

 טל סלולרי. פקס,   טל.,   ת.ז,   מעמד,  שם, 
 
 . _____________________________________________________________א
 
 . _____________________________________________________________ב
 

 _____________________________________________________________ג. 
 

 ד. _____________________________________________________________
 
 נציג המשתתף לעניין מכרז זה: .5
 

 שם __________________ טל _________________ טל. סלולרי _____________ 
 

 ביד ________________פקס _________________ מע 
 
 עובדים קבועים )שכירים( המועסקים ע"י המציע במועד הגשת ההצעה: .6
 

 פירוט כוח האדם המנהלי: א.  
 __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 

 
 
 
 

 פירוט כוח האדם הביצועי )נא לפרט לפי מקצועות(. ב.
 

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 פירוט כוח אדם הארעי: ג.
 

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 
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 :פירוט הציוד ד.

_________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 המכרז: פרט את אופן ביצוע השירות המוצע על ידך שיענה על כל הדרישות המפורטות במסמכי  .7
 

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
 סיון :ינ .8

  
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
 לקוחות נוכחיים ובעבר: .7
 

 מועד סיום.  מועד התחלה  סוג העבודה, שם המקום/החברה,  
 

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
  

 ** המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחות אלה על מנת לקבל חוות דעת על המציע.
 

 
והמלצות על המציע בהתייחס ללקוחות המפורטים  מהם חוות דעתשמות האנשים שניתן לקבל 

 לעיל, כולל כתובת וטלפון:
 

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
 

 לעילוד וכו' המפורטים הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים, הצי .11
 עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.

 
  
 תאריך ________________________ שם המציע _________________________            

 
  

 מה וחותמת _____________________חתי
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 נספח ה'
 

 דוגמת הסכם
 

 ם    כ ס ה
 
 

 שנערך ונחתם ביום _________ לחודש _________ שנת ___________                             
 
 
 

 ן י ב
 

 
 המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

 .2261אשקלון 9רח' ההסתדרות 
 260260.-12פקס:  260211.-12טל: 

 
 

 מצד אחד -)להלן: "המזמין"( 
 

 ן י ב ל
 

 

 
שנימצד  -"( הקבלן) להלן: "
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    :להבטיח ןוהמזמין מעוניי הואיל 
 

 
 

 "(                                                                               השרות/יםלהלן: "                                                                                    
 

   
  עבור המרכז הרפואי "ברזילי" אשקלון )להלן: "ביה"ח"(:                

 
 והמזמין פרסם מכרז מס':ל והואי                     

 
 
 

 "(המכרז" –)להלן                                                                                       
 

 
אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ואשר על פיו 

 הזמין הצעות לאספקת עובדים לביצוע בביה"ח )להלן: "השרות/ים"(;
 

 ;והקבלן הגיש הצעתו לאספקת השרות למזמין בהתאם לתנאי המכרז האמור לעיל    והואיל
 

 והקבלן מצהיר כי הוא מפעיל ומנהל עסק עצמאי לאספקת שרותי:והואיל     
     

 

 
 וכי הוא בעל רישיון בר תוקף:    
     

 

 
 וכי הצהרתו זו מהווה תנאי מוקדם ועיקרי להסכם זה;    

 
  של המזמין בתאריך:__________ הקבלן התקבלה על ידי ועדת המכרזיםוהצעת     והואיל 

 והמזמין ביקש מהקבלן לספק לו השירות בהתאם להסכם זה;    
   

  וזכויותיהם ולהעלות את ההסכמות מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם והצדדים     והואיל
 ביניהם על הכתב בהסכם זה להלן;

 
הסכימו כי הקבלן יפעל כקבלן עצמאי, הנותן את שרותיו למזמין, והמזמין ישלם והצדדים   והואיל

  לקבלן על פי התעריפים המוסכמים להלן על בסיס קבלני, כמפורט להלן בהסכם זה.
 

 והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד.  והואיל
 
 

 כדלקמן: הצדדים לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין
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 :כללי  .0
      
 המבוא להסכם זה ונספחיו לרבות ההזמנה להציע הצעות, דף המידע וההנחיות  
 הכלליות, וכן כל מסמכי המכרז והצעת הקבלן, מהווים ביחד וכל אחד מהם לחוד, חלק בלתי  
 נפרד ממנו. 
 

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המובנים שבצידם אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:         
 

 _______________________________________________________השירות  
 

 .ב' למסמכי המכרז( – 0כמפורט במפרט הדרישות המצ"ב והמסומן כ"נספח א'" )נספח  לוהכו
 

 המרכז הרפואי "ברזילי" אשקלון, ו/אוהמנהל האדמיניסטרטיבי של  -המנהל
 מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה, כולו או חלקו;

 
בביצוע נשוא התקשרות ק שיעסו ספק השירות/ים בהתקשרות זו, לרבות עובדיו, שליחיו וכל מי  -הקבלן

 העניין; ו/או הסכם זה מטעמו, הכול לפי
 

מש בהתקשרות זו ישעניין ביצוע ההתקשרות ו/או ההסכם  שהוסמך על ידי המנהל לאדם   -מפקח
 ____________________________ -כמפקח 

 
 לנקבה, הכו  \ כל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים, וכל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון

 בהתאם לעניין וכמשתמע מן ההקשר בהסכם זה.
 
 

 תקופת ההסכם .9
 

ביום ו לתקופה של שנה אחת אשר תחל ביו _____________ ותסתיים זה הינהסכם   2.1
 _________________ )להלן: "תקופת השרות"(.

 
  למזמין זכות ברירה )אופציה( להאריך את תקופת השירות בשנה אחת נוספת או  2.2

   4שנה. סך כל ההתקשרויות במסגרת זכות הברירה האמורה לא תעלנה על  לקיח                 
 שנים. 

  
  61הודעה על מימוש זכות הברירה האמורה לעיל, תובא לידיעת הקבלן לפחות          2.3  

 לפני תום תקופת ההסכם.  יום/ימים                
 

בכל שלב של תקופת ההסכם  רשאי המזמיןלעיל יהיו  2.2 -ו 2.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  2.4
המקורית ו/או המוארכת להפסיק את ההתקשרות עפ"י ההסכם, וזאת תוך מתן הודעה 

  יום/ימים מראש, ומבלי שיצטרף לתת נימוקים לכך. 60מוקדמת בכתב לקבלן של 
 

ת לעיל, מתייחס 2.3 -ו 2.2, 2.1כאמור בסעיפים  ההסכם הפסקתו/או  הארכהלמען הסר ספק,  2.5
 לכלל ההסכם או לחלקו של ההסכם.

 
לעיל, לא תהיינה לקבלן כל תביעות וטענות  2.3בס"ק  כאמורההסכם הפסקת בכל מקרה של  2.6

בקשר עם ביטול ההתקשרות לרבות תביעות להחזרת הוצאות הביול ו/או הערבות כמפורט 
 להלן.

 
ומסביבתו את כל עם תום תקופת ההסכם או ביטולו מתחייב הקבלן להוציא מן הבניין  2.7

המכשירים, המכונות, הציוד, החומרים והחפצים השייכים לו או לעובדיו, עוזריו או שליחיו, או 
  שהובאו על ידו או על ידם, אך למזמין תהא זכות עיקול עליהם בגין כל חוב שעודו חב לו.



26 

  8102-82-שמכרז מס' 
 מתן שירותי הדברה

 
 

  חתימה

 

  

 והתחייבויות הקבלן:הצהרות  6
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:      
 

 ב' למסמכי המכרז(.-1את השירותים כמפורט בנספח א' להסכם זה )נספח  לספק 3.1
 

ציוד וכי הינו בעל אמצעים הנדרשים לאספקת השירותים וכי עומדים לרשותו צוות עובדים,  3.2
 מתאימים ומוכשרים לאספקת השירותים כאמור בנספח א' להסכם זה.

 
 כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, פרט למקרה של התערבות כוח  3.3

 עליון.
 

כי הוא בעל יכולת וניסיון הדרושים לאספקת השירותים נשוא הסכם זה ברמה מקצועית    3.4
נאותה וכי העובדים מטעמו שיעסקו בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, גם הם בעלי יכולת 

 צועית נאותה כאמור.וניסיון ורמה מק

 
 כי הינו בעל כל הרישיונות הנדרשים עפ"י חוק, תקנה ו/או נוהל הקשורים לאספקת  3.5

 ירותים, וכי הינו ממלא אחר כל התנאים וההוראות הקבועים ברישיונות אלה.ש
 

כי הוא מתחייב לעמוד בכל ההוראות והדרישות המפורטות בהסכם זה, בנספח א' להסכם, וכן   3.6
 ספחים האחרים שצורפו להסכם.בכל אחד מהנ

 
כי ברורים לו טיב השירותים, היקפם ודרכי ביצועם באופן הנדרש על ידי המזמין וכי קיבל  3.7

 הסברים ככל שביקש בנוגע אליהם.
 

 כי הוא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב  3.8
 בויות עפ"י הסכם זה.הקידה, המסירות והנאמנות לביצוע ההתחיי

 
 לשירותי הקבלן מתחייב להציג בכל עת שיידרש לכך ע"י המזמין, רישיונות תקפים  6.2

 הדברה, ולשינוע חומרים מסוכנים.

 
 הקבלן מתחייב למלא את כל הדרישות החוקיות הנוגעות לביצוע השירות/ים במהלך כל  6.01

 תקופת ההתקשרות, בין כפי שהיו במועד חתימת ההסכם ובין כפי שישתנו מעת לעת 
 במועדי הארכת ההתקשרות.

 
 למען הסר ספק מוצהר כי הקבלן יהיה חייב לשלם בעצמו את כל תשלומי החובה החלים  6.00

 עליו כקבלן עצמאי עפ"י כל דין.
 

 השירותים וביצועם: 6
 

המפורטים בנספח א' להסכם )קרי, נספח  א' למסמכי השירותים לעניין הסכם זה הם אלו  4.1
 המכרז(.

 
 הקבלן מתחייב לספק את השירותים האמורים בנספח א' להסכם זה, על כל הכרוך בהם,  4.2

 באיכות טובה, ברמה גבוהה ולשביעות רצונו של המזמין.
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 הקבלן מתחייב לבצע טיפול ותחזוקה שוטפת של כל מכשירי החרקנים ללכידת מעופפים          4.3

, והחלפת מדבקות במכשיר, והכל בהתאם .V.U-במרכז הרפואי כולל החלפת מנורות ה 
 לדרישות המזמין.

 
מובהר בזאת כי המזמין רשאי לצמצם או להרחיב את היקף השירותים המפורטים בנספח א',  4.4

 מערך/היקף ההזמנה. 25%בגבולות של וזאת 

 
 הקבלן מתחייב להיענות לכל הזמנת שירות, ולהעמיד לרשות המזמין את השרות/ים לפי  4.5

 ממועד הזמנת השירות. שעות 6צורכי המזמין כולל קריאות פתע וזאת בתוך 

 
 הקבלן מתחייב להקפיד על לוח הזמנים כמפורט בנספח א'. 4.6

 
ביצוע שירותים דומים, בנוסף למפורט בנספח א', מתחייב  אם יחליט המזמין למסור לקבלן 4.7

 הקבלן כלפי המזמין, לבצע שירותים נוספים אלה.
 

 הזוכה מתחייב למדביר קבוע שיבצע את מתן שירותי ההדברה עבור המרכז הרפואי.  4.8
 

 
 פיקוח ובקרה: 0

 
  

עפ"י הסכם זה, מוסכם בזה כי המזמין  הקבלןמבלי לגרוע מכל התחייבויותיו ו/או תפקידיו של 
של הקבלן  השרות/ים ויעניק לו סמכויות של פקוח על ביצוע )להלן "המפקח"( ימנה מפקח מטעמו 

  .המבצעים בפועל מכל סוג ומין ו/או
  

הקבלן מתחייב כל מקרה של מינוי מפקח כזה לשתף עמו פעולה, למסור לו את כל הפרטים 
 למפקח כאל בא כוח המזמין, הכל בהתאם להוראות המזמין.הדרושים לו, ולהתייחס 

 
 מוסכם בזאת כי המזמין רשאי להחליף מפעם לפעם את המפקח.

 

המפקח רשאי בכל עת לבדוק את טיב השירותים ואת כל הסידורים הכרוכים באספת  5.1
 השירותים, ועל הקבלן לאפשר לו לעשות זאת.

וצעים כראוי ו/או שלא ע"פ ההסכם קבע המפקח כי השירותים או חלק מהם אינם מב 5.2
תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון מיד, לשביעות רצונו של 

 המפקח.

לא תקן הקבלן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי  5.3
להעסיק קבלן אחר, ושלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה, וכל זאת 

 רמו או שנגרמו למזמין.גלפגוע בזכות המזמין לתבוע את הקבלן בגין הנזקים שימבלי 
 

 התמורה .
 

 בלן לפי הסכם זה, ישלם המזמין תמורת ביצוע השירות/ים, ומילוי יתר התחייבויות הק      6.4
 הסכומים הנקובים בהצעת המחיר שצורפה למכרז, והמפורטים בנספח ב' להסכם את            
 "התמורה"(. –)להלן  זה.            

 
 מוסכם בזה שהסכום שהמזמין ישלם לקבלן יהווה תמורה עבור כל השירותים שיינתנו       6.5

   על ידי הקבלן בהיותו קבלן עצמאי. מוסכם ומובהר בזאת כי אין ולא יהיו בין המזמין            
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 מעביד.-לבין הקבלן יחסים של עובד        
 

 צע אחת לחודש על פי חשבון שיגיש הקבלן בתחילת כל חודש התשלום לקבלן יבו     6.6
   לחודש העוקב, עבור השירות שניתן בחודש הקודם ולאחר שקיבל  15-עוקב ולא יאוחר מ          
 את אישור המפקח לגבי היקף השירותים שבוצעו עבור המזמין.          

 

 כל השירותים שניתנו.הקבלן מתחייב בזאת לצרף לחשבונות דו"ח המפרט את      6.7
          

 פרטי הדו"ח ורמת הפירוט שתירשם בו יקבעו על ידי המזמין.   
 

 יום. 61התשלום יבוצע בתנאי תשלום שוטף +      6.8

 

 לתקופה האמורה לעיל, יאפשר לקבלן פיגור בתשלום מצד המזמין כלפי הקבלן, מעבר      6.7
   לתבוע מהמזמין ריבית על התקופה החריגה אך ורק על פי שעור ריבית החשב הכללי   
 הרגילה המתפרסמת על ידי משרד האוצר מעת לעת.    

 

   יל, יעודכנו המחירים בהתאם לע 2אם תוארך תקופת ההתקשרות, כאמור בסעיף      6.11
 המתפרסמים שרד האוצר במלן ו/או בהתאם לחוזרי החשב הכללי לה 7בסעיף לאמור          
 מעת לעת.         

 

 ישלם כל תשלום אחר או נוסף לאמורלמען הסר ספק מוצהר בזה כי המזמין לא      6.11
    דלעיל לקבלן ו/או לכל אדם שהוא, בכל הנוגע להתקשרות עפ"י  6בסעיף          
 הסכם זה.         
 

 

 הצמדת מחירים:    2
 

 המחירים יעודכנו )בתקופת ההתקשרות הראשונה ו/או בכל אחת מתקופות הברירה(, על פי     7.1
 אחוז השינויים במחירי המוניות כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י המפקח על התעבורה במשרד          
 התחבורה.         

 
 מחיר בסיס ראשון יהיה מחיר ההצעה שזכתה במכרז.    7.2

 
 כן ישמש כמחיר בסיס לעדכון הבא.כל מחיר מעוד    7.3

 
 

 עובדי הקבלן:    2
 

כל האנשים שיועסקו על ידי הקבלן בתפקיד ובמעמד כלשהם )קבוע, מחליף, זמני, ארעי, ממלא   8.4.1
מקום, או כל מעמד אחר(, יועסקו על חשבון הקבלן ועליו בלבד תחול האחריות לגבי הזכויות 

 המגיעות להם.

 
ההסכם, לגבי כל העובדים שיועסקו על ידו, אחר האמור הקבלן מתחייב לקיים בתקופת 

בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה, ו/או שיהיו בתוקף בתקופת ההסכם, וכן אחר 
המאור בתקנות, בצווים ובהסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים 

תוקף בענף המתאים  ארצי אחר שהוא בר-הכלכליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי
 או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה:

 
 1776 –חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם התשנ"ו 

 .1757חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
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 1751 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1776 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1751 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1754 –חוק עבודה נשים, תשי"ד 

 1765 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו 
 1753 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1753 –חוק החניכות, תשי"ג 
 1751 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

 1758 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 
 1763 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 1765 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח 
 1787 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 
  במסמכי המכרז ובהסכםהקבלן מתחייב לשלם לעובדיו עבור ביצוע השירותים, כמתואר    8.4.1.1.1

 , בהתאם לחוק שכר מינימום וההפרשות הסוציאליות, על פי ההסכמים הקיבוציים זה                   
 וחוקי העבודה, לרבות צווי הרחבה המפורטים בתוספת, כולל תוספות ועדכונים.                  

 
למען הסר ספק יודגש כי העסקת עובדים תוך אי קיום החוק מהווה עבירה פלילית על כל 

 המשתמע מכך.

 

נספחיו השירותים יינתנו ע"י הקבלן, באמצעות העסקת כוח אדם מתאים לביצוע ההסכם על   8.4.2
 בצורה נאותה, והקבלן מתחייב להגדיל את מספר עובדיו על פי הצורך.

 
מסגרת הסכם זה     המזמין יהא רשאי בכל עת לאסור על הקבלן להעסיק עובד כלשהו ב        8.5

 משיקולים עניינים.
 

 המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן החלפתו של עובד שעבודתו לא תשביע את רצונו.         8.6
 

 כל עובדי הקבלן יהיו מיומנים ובעלי בריאות תקינה.         8.7
 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות מתאימים ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש           8.8
על פי כל דין, וכן להיענות מידית לכל דרישה של מפקח עבודה כמובנו בחוק הפיקוח על העבודה 

 .1754-תשי"ד
 

  חייב לא להרשות כניסתם של אנשים זרים או של אנשים שלא אושרו על ידי המפקח הקבלן מת              
 או ההנהלה לשטח ביה"ח.              

 
הקבלן אחראי לכך שעובדיו וכל מי שימצא בביה"ח מטעמו מעת לעת, לא ישתמש בציוד           8.7

 בה, או מכונות חישוב.המזמין שלא לצורך ביצוע השירותים, לרבות שירותי טלפון, מכונות כתי

 

העסקתו של כל עובד על ידי הקבלן )בתפקיד קבוע או זמני, כממלא מקום או מחליף ובכל           8.11
אופן אחר( טעונה אישור מראש ובכתב של הממונה על הביטחון של משרד הבריאות ו/או קצין 

  בטחון מקומי )להלן: "קצין הביטחון"(, אשר יינתן לקבלן באמצעות ההנהלה.
 

באשור  מותניתלמען הסר ספק יודגש כי העסקת עובדי הקבלן בביצוע העבודות עבור המזמין           8.11
 הקב"ט כאמור בנספח א' וכמפורט להלן:

 
                               הקבלן מתחייב להעביר באופן שוטף עפ"י דרישת הקב"ט/הנהלת היחידה את  8.11.1

     ידו. ברשימות יפורטו שמות העובדים, מספר תעודת -רשימות העובדים המועסקים על
 זהות וכתובת מגורים.
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  קצין הביטחון יהא רשאי לדרוש מקבלן להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם    8.11.2
  לאחר שהעובד התקבל לעבודה בשירותו של הקבלן, והקבלן מתחייב לבצע את   
 לאחר שיידרש לעשות זאת.הדבר מיד    

 
   המזמין לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהיא בגין הפסדים או נזקים    8.11.3

  שנגרמו או שעלולים להיגרם לו בשל כך שקצין הביטחון דרש את הרחקתו של עובד               
 מהעבודה או בשל כך שקצין הביטחון סירב לאשר קבלת עובד לעבודה.             

 
              הקבלן יציית להוראות קצין הביטחון כפי שינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור     8.11.4

 לביצוע הסכם זה.  
 

 ע השירותים, הוא יהיה אחראי כלפיהואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצו        8.8.5
  עובדיו וכלפי כל מי שעוסק מטעמו בקשר לביצוע השירותים, בגין מוות, נזק גופני או          
    נזק לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת          
 העבודה או בקשר אליה.         

 
 אי תחולת יחסי עובד מעביד:       2

 
  ין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדיהינו קבלן עצמאי וכי אמצהיר כי ספק השירותים     7.4

  או מישהו מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד וכי כל ספק השירותים ליצור בין                               
  מטעמו ו/או כשלוחיו לצורך ביצוע ספק השירותים ו/או ידי  העובדים שיועסקו על                               
  בלבד ולא יהיו ספק השירותים  ויחשבו כעובדים של  התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיו                               
 בינם ובין המזמין כל יחסי עובד ומעביד.                              

 
   )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, מס בריאות, ספק השירותים כל התשלומים לעובדי         7.5

מיסים י ה וכל תשלום סוציאלי אחר( תשלומתשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלוו
ספק יחולו על  השירותיםוכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע 

 ואופן.וישולמו על ידו והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה   השירותים
 

מעביד, -מובהר בזאת כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי למתן שירותים ואין ולא יהיו יחסי עובד    7.6
בינו לבין המזמין ואין לראות בכל זכות הנמנית על פי הסכם זה למזמין לפקח להדריך או 
להורות לכל אחד מהעוסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, 

יינה לקבלן ולכל המועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י ולא תה
הממשלה או ע"י המזמין והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר 
עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל 

 סיבות שהן.
 

יד חייב לשלם בהתאם לדין ן יחולו כל המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעבעל הקבל    7.7
לרבות תשלומים לבטוח לאומי, מס ארגון, ביטוח בריאות ויתר זכויות סוציאליות והוא ולנוהג, 

 בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעות מיחסי עבודה שבינו לבין עובדיו.

 
חראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות כמעביד, הקבלן יהא א     7.8

וכל רשויות מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות או שתוטלנה על ידי הרשויות 
 האמורות על פי הוראות כל דין בקשר לשירותים כאמור בהסכם זה.

 
אין הם עובדי בית  להם כיהקבלן מתחייב להחתים את עובדיו על טופס הצהרה שידוע      7.7

 הקבלן יעביר הצהרה זו למזמין לפני תחילת עבודתו של כל עובד.החולים. 

 



31 

  8102-82-שמכרז מס' 
 מתן שירותי הדברה

 
 

  חתימה

 

 הת העבודה בהתאם להוראות חוק שרותהקבלן מתחייב להעסיק עובדים רק באמצעות לשכ    7.11
 .1757 –תעסוקה, תשי"ט 

 

יקיים אותם הקבלן ישלם לעובדיו המועסקים אצלו לצורך בצוע הסכם זה אותו שכר עבודה ו    7.11
תנאי עבודה כפי שנקבעו בהסכם הקיבוצי הכלי ו/או המיוחד הנהוג בענף/בעיסוק נשוא הסכם 

 התקשרות זה, ו/או בהתאם להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.
 
 

 סודיות 01
 

   לשמור בסוד ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, הקבלן מתחייב  11.4.1
    כל ידיעה, מידע ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך 
 ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפני תחילתה או אחריה, ולרבות מידע המתייחס 

 ביה"ח )מטופלים ומבקרים( ולצוות העובדים. לבאי              

 
 עובדיו, על הצהרת סודיות על פיה לחתום בעצמו, ולהחתים את הקבלן מתחייב      11.5
  יתחייבו לא להעביר, להודיע, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע      
 ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך  אליהם בקשר עם            
 לפני תחילתה או לאחר מכן. ץהייעותקופת            
 

 וכן עובדיו יצהירו כי ידוע להם אי מילוי התחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה הקבלן      11.6
 (.1777 –לחוק העונשין )תשל"ז  118סעיף  לפי          

 
 

 הקבלן בנזיקיןאחריות  00
 

 על הקבלן בלבד תחול האחריות לכל נזק ואובדן, לפי פקודת הנזיקין האזרחיים או לפי כל  .א
 דין, שיגרמו לעובד ו/או עובדת ו/או מפקח ו/או שלוח ו/או למשרד הבריאות ו/או למזמין ו/או               
 לכל צד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הקבלן.              

 
 הקבלן מתחייב לפצות את המזמין ו/או את משרד הבריאות בקשר לכל הוצאות שיהיו  .ב

 לשם תיקון נזק שנגרם לרכושם ובקשר לתביעות שתוגשנה למשרד הבריאות ו/או למזמין                
 נגדם ע"י כל צד שלישי כתוצאה מביצוע הסכם זה.              

 
 מוצהר בזה כי אחריותו של הקבלן כוללת אחריות לחיוב שיחויב המזמין ו/או משרד  .ג

 הבריאות כבעלים ו/או כמחזיק של מקרקעי ביה"ח.
 

 בכל מקרה שהקבלן יגרום בצורה ישירה או עקיפה לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות  .ד
 מיותרות או אחרות למזמין ו/או הבאים מכוחו כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו               
 בלתי ו/או בגלל אי קיומו ו/או כתוצאה מרשלנות, הזנחה, ו/או ביצוע השירות/ים בצורה                

 מקצועית, אזי מתחייב הקבלן לשלם את כל ההפסדים, הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו             
 למזמין ולכל מי שהזמין יחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כלשהו.             

 
 הקבלן יהא אחראי כלפי צד שלישי לנזק, הפסד או אובדן שיגרמו לו עקב אספקת השרות,  .ה

 לצד שלישי או לשפות את המזמין, ו/או את משרד הבריאות בכל סכום  ומתחייב לשלם
 שיחויב בו ו/או שישולם על ידו בגין הנזק, ההפסד או האובדן על פי פסק דין של בית 

 משפט מוסמך. בנוסף מתחייב הקבלן לשלם למזמין ו/או למשרד הבריאות את ההוצאות 
 שיגרמו לו עקב התביעה.

 
 המזמין ו/או משרד הבריאות מתחייב להודיע לקבלן על כל הגשת תביעה נגדו בתוך זמן  .ו
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 סביר לאחר הגשתה.
 

 מוסכם בין הצדדים כי הקבלן יחויב  בכל נזק ובכלל זה נזק גוף וכן מוות או כל אובדן לכל  .ז
 כל רכוש ולכל אדם בין אם לעובד שלול, לעובד משרד הבריאות, למזמין או לצד ג' ולרכוש 

 אחד מהם ובלבד שהנזק או האובדן נגרם ע"י עובד מעובדיו או עקב ביצוע הסכם זה.
 
 

 במידה ומשרד הבריאות/המזמין יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או אירועים הנזכרים  .ח
 לעיל, יחזיר הקבלן למשרד הבריאות/למזמין אות הסכום מיד.

 
 שיגרם למזמין עקב ביצועו של הסכם זה  הקבלן יהי אחראי לפצות את המזמין בגין כל נזק .ט

 ע"י הקבלן או העובדים מטעמו או מחדלם לבצעו ובעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה               
 למזמין כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד שעמד בו בהתאם לפסק דין               
 סופי נגדו.              

 
 הקבלן מתחייב לתקן, להשלים ולהשיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל במועד  .י

 הקרוב ביותר לאחר קורתם, אך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק לאחר 
 שהקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיו

 
לתיקון הנזקים כולה או מקצתה  13המזמין יהא רשאי לממש את הערבות האמורה בסעיף  .יא

 הנ"ל.

 
 חובתו של הקבלן כלפי המזמין עפ"י סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם המזמין חויב   .יב

 בתשלום נזק בגין היותו מחזיק במקרקעין או על פי כל דין. הקבלן יפצה את המזמין על כל                
 תשלום שחויב בו כאמור.               

 

 ביטוח 09
 

מחובות הקבלן עפ"י הסכם זה מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת עובדיו מפני מבלי לגרוע  12.4
פגיעה בעבודה, כמו כן מתחייב הקבלן לבטח עצמו באחריות חבות מעבידים לפי פקודת הנזיקין 

 האזרחיים )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין ומפני תביעות צד שלישי.
 

לכל רכוש ולכל אדם, בין אם לעובד שלו, לעובד הקבלן יחויב בכל נזק גוף וכן מוות או כל אובדן  12.5
משרד הבריאות או לצד ג' ולרכוש כל אחד מהם שנגרמו על ידיו או ע"י משהו מטעמו, או על ידי 

 עובדיו או אם בדרך אחרת, עקב או בקשר או בעקבות ביצוע השירותים.
 

 הקבלן מתחייב לבטח את עצמו בביטוח חבות מקיף שיכסה אותו בפני: 12.6
 

תביעת נזקי גוף לרבות בגין מוות בכל סכום שהוא שיגרמו לכל אדם, בין לעובדיו ולעובדי כל  12.6.1
משרד הבריאות ולכל צד שלישי, שעילתה נובעת ממעשה או מחדל שאירע תוך כדי או עקב 

 ביצוע השירותים האמורים בהסכם זה.
 

עובדיו, רכוש עובדי  כל תביעת נזיקין אחרת שעילתה נזק או אובדן לרכוש כלשהו, בין אם רכוש 12.6.2
משרד הבריאות ו/או רכוש כל אדם אחר שעילתה נובעת ממעשה או מחדל שאירע תוך כדי או 

 עקב ביצוע השירותים האמורים בהסכם זה או בקשר אליו. 
 

הקבלן יוודא שהפוליסה שתוצא תכלול את מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או ביה"ח  12.7
 שתכיל גם סעיף "אחריות צולבת".ברזילי, כמבוטח משותף בפוליסה 
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המוטב לתשלומי הביטוח יהיה משרד הבריאות ו/או מדינת ישראל ו/או המרכז הרפואי ברזילי  12.8
ליד המרכז הרפואי ברזילי  –ו/או קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושירותי בריאות 

 אשקלון ו/או אגודת הידידים. 

 
למקרה ₪  5,111,111-של הקבלן לא יפחת מסכום הביטוח בפוליסת החבות כלפי הצבור  12.7

 ולתקופה, ויכלול סעיף השבת סכום הביטוח לקדמותו.

 
הביטוח/ים והפוליסה/ות האמורים בסעיף זה יהיו תקפים במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי  12.11

 הסכם זה.

 
הקבלן מתחייב להמציא למזמין את העתקי פוליסות הביטוח המכסות אותו בהתאם לאמור  12.11

מתחייב לערוך את השינויים הנדרשים במידה שיהיה צורך לערוך שינויים בתנאי ובהיקף להלן ו
 הפוליסות כאשר המזמין ידרוש זאת:

 
יום ממועד חתימת החוזה, העתק  31הקבלן מתחייב להעביר לידי המזמין עד ולא מאוחר מתום  12.11.1

יסה לא תבוטל, פוליסת ביטוח כאמור. לפוליסה תצורף התחייבות בכתב של המבטח, כי הפול
 יום מראש, במכתב רשום. 61אלא לאחר שתשלח למזמין הודעה על כך 

 
הקבלן מתחייב לתקן את תנאי הפוליסה בהתאם להנחיות המזמין, ולהעביר לידי המזמין  12.11.2

יום ממועד הדרישה. לפוליסה תצורף  31העתק של הפוליסה המתוקנת עד ולא מאוחר מתום 
 דלעיל. 12.5.1כאמור בסעיף קטן התחייבות חברת הביטוח המבטחת, 

 
הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו במהלך ביצוע השירותים  12.12

האמורים בהסכם זה עלי דיו או מי מטעמו או עקב ביצוע השירותים האמורים בהסכם זה, 
וישוב  וזאת מיד במועד הסביר לאחר התרחשותם ואם לא עשה כן יעשה זאת משרד הבריאות

בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים, בין בדרך של מימוש הערבות, ובין בכל  –ויפרע מהקבלן 
 דרך חוקית אחרת.

 

בגין התביעות או המאורעות  12.2-ו 12.1חובתו של הקבלן כלפי המזמין על פי סעיף קטן  12.13
שהוא או כל אדם היא מלאה אף אם זו תחויב בתשלום לניזוק כל  12.3הנזכרים בסעיף קטן 

לפקודת  15אחר בגין היותה מחזיקה במקרקעין או מכל טעם אחר של אחריות או מכוח סעיף 
 הנזיקין )נוסח חדש(, או על יסוד שיבוב או מכל סיבה אחרת.

 
שילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות הנזכרים בסעיף זה הוא יהא זכאי  12.14

ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עורך דין  לפיצוי מלא מאת הקבלן כל סכום
והוא יחזיר לו סכומים אלה מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו 

 כאמור.
 

    המזמין יקזז את הסכומים המגיעים לו מהקבלן לפי הסכם זה, מכל סכום המגיע לקבלן ממשרד          
 קור כל שהוא.הבריאות ממ         

 
 הקבלן מתחייב להימנע מלבטל את הפוליסה, ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב. 12.15

 
אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו  12.16

 מכוסה בפוליסת הביטוח.
 

 
 

 



34 

  8102-82-שמכרז מס' 
 מתן שירותי הדברה

 
 

  חתימה

 

 ערבות 06
 

 להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי המזמין בעת חתימתו על    13.4
 :מודה למדד המחירים לצרכן בסך שלההסכם, ערבות בנקאית צ   

 
  

 
 יום לאחר תום תקופת ההסכם. 61הערבות הנ"ל תהא בתוקף         

 
 נוסח כתב הערבות יהיה על פי הנוסח המחייב בהתקשרויות עם המדינה כפי        
  .למסמכי המכרז .שמופיע בנספח   

 
 בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו, או שהמזמין עשה כדי שימוש בזכויותיו והוציא  13.4.1

 או  סכומים שהקבלן חב בהם על פי ההסכם, יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה
 מקצתה. 

 
 . לעיל, מתחייב הקבלן למסור 2.2במקרה של הארכת תקופת ההסכם כאמור בסעיף          13.5

 יום לפני מועד הארכה )קרי, תקופת ההסכם הנוספת(, ערבות בנקאית צמודה  31למזמין 
 מערך העסקה השנתית )כולל מע"מ( הידועה בעת הארכת ההסכם  5%אחרת, בשיעור של 

 . לעיל.13.1עפ"י סעיף זה דינה כדין הערבות עפ"י ס"ק הנ"ל והערבות 
  

 

  הפרות וביטול ההסכם 06
 בכל אחד מהמקרים הבאים ייחשב הקבלן כמפר את ההסכם באופן שהפרה זו תזכה את  14.4

 המזמין, נוסף לכל התרופות האחרות להן הוא זכאי לפי החוק, לבטל את ההסכם עם 
 הקבלן ולמסור את המשך אספקת השירות/ים לכל קבלן אחר שייראה לו, והקבלן יהא 

 מנוע מלהפריע או להתערב בכל מסירה כזאת ויהיה חייב למסור את כל החומר שבידו               
 למזמין או לקבלן אחר שימונה על ידי המזמין:             

 
 בנספח א' להסכם זה.אי אספקת השירותים בזמן בהתאם למפורט  14.4.1

 
 אי הענות לדרישה להגדיל/להקטין את היקף השירותים לאחר המזמין התרה בקבלן  14.4.2

 יום על חובתו לעשות כן. 14בהודעה מוקדמת בכתב של לפחות               
 

 האחרות על פי חוק או הסכם  ואי תשלום שכר מינימום לעובדיו ו/או אי עמידה בהתחייבויותי 14.4.3
 בהסכם זה, ולאחר שהמזמין התרה  8כאמור וכמפורט בסעיף  לאחר, הכוקיבוצי כללי 

 יום על חובתו לעשות כן. 14בקבלן בהודעה מוקדמת בכתב, של לפחות 

 
 אי הקפדה  על לוח הזמנים ו/או אי דיוק בו באופן עקבי, יהווה הפרה יסודית של הסכם  14.5

  עפ"י הוראות חוק החוזים )תרופות בשל  זו יקנה למזמין את כל התרופות להן הוא זכאי            
 .1771 –הפרת חוזה( תשל"א             

 
 הפר הקבלן הוראה יסודיות מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, רשאי המזמין, בנוסף לזכויותיו  14.5.1

 על פי הוראות כל דין הוראות יסודיות של הסכם זה, לעשות את הפעולות דלהלן, או כל 
 מהן: חלק 

 
שעות  48ו/או לצמצם מתן השרות ע"י הקבלן תוך מתן הודעה מוקדמת של להשהות  14.3.1

 כדי לאפשר לו לתקן את הליקויים בתוך הזמן שיקבע ע"י המזמין.
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לראות הסכם זה כבטל לאחר שנשלחה לקבלן דרישה לתקן את המעוות והתיקון  14.3.2

 ימים מיום שנשלחה הדרישה. 7האמור לא בוצע תוך 

 
ימים לאחר שהמנהל האדמיניסטרטיבי של המזמין ישלח  7לראות הסכם זה כבטל,  14.3.3

 לקבלן מכתב רשום על כך.

 
תוקף, אולם המזמין רשאי להודיע לקבלן כי הוא עומד -לראות את ההסכם כבר 14.3.4

לבצע בעצמו או באמצעות גורמים אחרים את העבודות או חלקן, והקבלן מתחייב 
אחר או הוציא בבצוע  בזאת להחזיר למזמין את התשלומים שהמזמין שילם לגורם

 עצמי של העבודות, מיד עם דרישתם.

 
לממש הערבות שניתנה לו כביטחון לביצוע התחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה. אולם  14.3.5

 אין בגובה הערות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.

 
 לקזז מהתמורה כל סכום המגיע לקבלן. 14.3.6

 
דין, תהא למזמין הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביא מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי  14.4

 ההתקשרות לידי סיום לאלתר גם בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
 

מונה לקבלן מפרק או מפרק זמני, או קדם מפרק זמני או כונס נכסים, בין ארעי ובין  14.4.1
וים או קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים, בין זמני ובין קבוע, וצו

 יום ממועד נתינתם. 31מינויים אל לא בוטלו תוך 
 

הקבלן לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו מחמת מחלה, פטירה, פשיטת רגל, חוסר  14.4.2
 כשרות לפעולות משפטיות ו/או העדר אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיו.

 
 

 י כל דין, לא לעיל או עפ" 14השתמש המזמין בזכותו לבטל ההסכם כמפורט בסעיף        14.5
  תהא לקבלן עילת תביעה כלשהי נגד המזמין עקב כך, והקבלן מוותר בזאת על כל                   
  תביעה, פיצוי או תשלום כלשהם בקשר לכל נזק, הפסד או פגיעה שנגרמו או עלולים                   
 להיגרם לו, עקב ביטול ההסכם או הפסקתו.                  

 
 

 הסבת ההסכם  00
 

  כולן או מקצתן זכויותיו הקבלן אינו רשאי להסב ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או     15.4
 המזמין מראש ובכתב. הסכמתאלא אם קבל לכך   לאחר,   
 

 לעיל, יישאר אחראי בפני המזמין 15.1אף אם קיבל הקבלן הסכמה כאמור בסעיף קטן     15.5
  כיוצרת יחסים חוזיים בין המזמין הסכמה כאמור לא תיחשבלצורך ביצוע הסכם זה ושום          

 ובין מי שהועברו אליו זכויות או חובות הנובעות מביצוע הסכם זה.          
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 שיפוי והחזר הוצאות .0
 

 חויב המזמין לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן, בין אם הוא נובע  16.4.1
 מתביעה של עובד הקבלן או עובד שלו או של צד שלישי או מכל מקור אחר, יהא הוא זכאי 

 לפיצוי מלא מאת הקבלן בגובה אותו סכום בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו"ד 
 שיהיו לו בקשר לתביעה והוא יחזיר לו סכומים אלה מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה 

 רמו לו כאמור.פירוט ההוצאות שנג

 
 דיווח על שינויים 02

 
 על הקבלן לדווח בכתב למזמין על כל שינוי שיחול בכתובתו, ברמת הציוד, בהרכב  17.4

 הפרה הנהלתו, בסטטוס החוקי שלו וכד'. המזמין יהא רשאי לראות בשינויים האמורים 
 של הסכם זה ולפעול בהתאם. יסודית

 
 שונות 02

 
 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה יחולו על הפרת תנאי ההסכם הוראות חוק החוזים )תרופות  18.4.1

 .1771-בשל הפרת חוזה(, תשל"א
 

 הסכם זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים וכל שינוי ו/או תוספת על הוראות  02.6.9
 הסכם זה לא יעשו אלא במפורש, בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 
 כויותיהם על פי הסכם זה או על משרד הבריאות ו/או המזמין בכל זכות מז אי שימוש על ידי 02.0

 כל דין, לא יחשב בשום פנים ואופן כוויתור מצד משרד הבריאות ו/או המזמין אלא אם פי 
 נעשה בכתב, ואין שינוי בהסכם זה בכל הוראה מהוראותיו, אלא בכתב.

 
     אישור המנהל לאספקת השירותים על ידי הקבלן בהתאם להסכם זה, או שהמנהל דרש    02.6
    אספקתם בהתאם להסכם זה, אין בו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המקצועית  את          
 המלאה, ואין באישור האמור, כדי להטיל על המנהל ו/או המזמין אחריות כל שהיא לטיב            
 השרות.           

 
   דלעיל כדי לפטור את הקבלן מהחובות החלות עליו בביצוע  12-ו 11אין באמור בסעיפים מ    02.6
    עבודתו על פי כל דין, ואין לפרש את האמור בהם כוויתור של המזמין על כלל זכות או           
 סעד, המוקנים לו בדין.           

 
  הקבלן לא יציג את עצמו בפני צד שלישי כלשהו כסוכן, שליח או נציג המזמין, אלא אם    02.0

 קבל אישור מפורש לכך בכתב ומראש מאת המנהל.          
 

 

 הודעות 02
 

 כל הודעה שתישלח בדואר רשוםהינן כמפורט במבוא להסכם זה. כתובות הצדדים      17.4
 שעות 72שנתקבלה ע"י הנמען תוך לפי אחת הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו     
 משליחתה, ובמידה ונשלחה בפקסימיליה או הונחה במען הרשום לעיל, במועד בו    
 נשלחה או הונחה כאמור.    
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 לראיה באו הצדדים על החתום
 

 

 
 ןהמזמי                    "הקבלן"               

 
 

 תנאי ההתקשרות
 

 9106-00-שעבודה/להסכם מס'_פח להזמנת נס   
 ב' – 6161ולתנאים כלליים לביצוע שירותים )מדף    

 
מוסכם בזה על הצדדים כי נספח זה בא להוסיף על ההוראות המפורטות בהזמנת עבודה  .1

הכלליים לביצוע עבודות  ו/או להסכם ההתקשרות ו/או לתנאים__ ______מס' _______
 ב'( ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.  3141)מדף 

 
על מנת להבטיח את אספקת השרות/ים במועדם על פי הזמנת המזמין, אני מתחייב לשלם,  .2

בכל מקרה של איחור, עיכוב ו/או אי אספקת השירות במועד שאינו נובע מעיכוב כלשהו 
מים וקבועים מראש ובהתאם לתנאי ש"ח כפיצויים מוסכ 011 מצד המזמין, סך של

 ההצמדה של התשלומים.
 
 
  __________________________________  שם הקבלן   
 
 __________________________________  מס' ע.מ. או ח.פ.   
 
  ___________________________________   כתובתו   
 
  ___________________________________ טלפון  מס'   
 
 ___________________________________  חתימה    
 
 ___________________________________  תאריך    
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 פרק ביטוח
 

 סעיף הביטוח 
 

מתחייב  לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת  נותן השירותים

משרד ________________ ולהציג למשרד ________________ את הביטוחים הכוללים  -ישראל 

 את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
  

 ביטוח חבות המעבידים 
 

הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת   .א

 טחים המוחזקים;ישראל והש

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(; 5,111,111גבולות האחריות לא יפחתו  .ב

משרד _________________ היה   –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל  .ג

ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי 

 הקבלן. 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 

הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .א

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; גוף ורכוש בגין פעילותו בכל

 דולר ארה"ב; 511,111 –גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( לא יפחת מ   .ב

 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי. .ד

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .ה

משרד ___________, ככל   –הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ו

 שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.
 

 ביטוח אחריות מקצועית 
 

 הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית לגבי שירותי הדברה בביטוח אחריות מקצועית. .א

מקצועית של הקבלן,  עובדיו ובגין כל הפועלים   מטעמו הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה  .ב

בקשר למתן שירותי  הדברת מזיקים  במשרד ____________________, בהתאם 

 משרד ______________. –למכרז/חוזה עם מדינת ישראל 

 דולר ארה"ב  למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.   511,111גבולות  האחריות לא יפחתו מסך     .ג

 ל פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי ע .ד

 מרמה ואי יושר של עובדים; -
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 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות ל   -

, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כלפי  CROSS LIABILITYאחריות צולבת  -

        המדינה.                                                                                                                      

משרד __________ככל שייחשבו  –הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל  .ה

 אים  למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. אחר
 

 כללי
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

משרד  –לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל  .א

 ________________ בכפוף להרחבי  השיפוי כמפורט לעיל.

ם לא יהיה להם כל תוקף אלא בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדי .ב

יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד  61אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  

._________________ 

  -המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל  .ג

רם  לנזק  משרד ______________ ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שג

 מתוך כוונת זדון.

הקבלן  יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  .ד

 ולמילוי  כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. .ה

או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע .ו

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני  

 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות.                                         .ז
 

קי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור  יומצאו העת

 על ידי הקבלן למשרד ________________ עד למועד חתימת החוזה.    
 

וכל משרד ________________  –הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 

החזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח עוד אחריותו קיימת,  ל

משרד _________ בתוקף .   -כל עוד החוזה עם מדינת ישראל   תחודשנה על ידו מידי שנה בשנה, 

וליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח או פ הקבלן מתחייב להציג את העתקי 

ידושן למשרד _________ לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת אישור בחתימת מבטחו על ח

 הביטוח. 
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אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה 

משרד ________________ על כל סעד או זכות   –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 על פי הדין ועל פי  חוזה זה. םהמוקנים לה
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 אישור קיום ביטוחים -נספח ביטוח  

 לכבוד 

 ______________________משרד  –מדינת ישראל 

 בכתובת:________________________________

 

 א.ג.נ., 

 הנדון:  אישור קיום  ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________)להלן "הקבלן"( 

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר לאספקת שירותי 

משרד  –הדברת מזיקים במשרד___________, בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת ישראל 

 ים להלן:___________ את הביטוחים המפורט

 

 : פוליסה מספר __________ביטוח חבות המעבידים

 

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.  .1

 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,111,111גבולות האחריות לא יפחת  סך  .2

משרד  –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות  את מדינת ישראל  .3

__________________היה  ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי הם נושאים בחבות 

 מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן. 

 

 : פוליסה מספר _____________   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

וף אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגין נזקי ג .1

 ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   511,111גבולות האחריות שלא יפחתו מסך    .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

 סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי. .4

 יחשב רכוש צד שלישי.רכוש מדינת ישראל י .5

משרד _____________, ככל  –הביטוח  על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .6

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.  שייחשבו
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 : פוליסה מספר______________ביטוח אחריות מקצועית

יו ובגין כל הפועלים   מטעמו הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן,  עובד .1

בקשר למתן שירותי  הדברת מזיקים  במשרד __________, בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת 

 משרד _____________.  –ישראל 

 דולר ארה"ב  למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.   511,111גבולות  האחריות לא יפחתו מסך     .2

 ת הבאות:הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבו .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; -

 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות ל   -

,  אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כלפי  CROSS LIABILITYאחריות צולבת  -

 המדינה.                                                         

משרד __________________ ככל  –הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכסות את מדינת ישראל  .4

 שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. 

 

 כללי

 בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים: 

משרד ______________ בכפוף  –לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל  .1

 להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם   .2

יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד   61ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 

._________________ 

משרד  -שתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראלאנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, ה .3

 ________ ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

הקבלן  אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות  .4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 יות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.ההשתתפויות העצמ .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .6

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל  והביטוח הינו  בחזקת  ביטוח ראשוני המזכה 

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.חריג כוונה ו/או  .7

             

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 בכבוד רב,

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת 

 _____________________                                                 תאריך: __________________
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