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 בס"ד

 

 שירות –הסכם 

 לביצוע עבודות הדברה

 

 

 בין:

 המועצה האזורית שדות נגב

 מצד אחד        )להלן: "המועצה"(         

 

 לבין:

______________________________________ 

 

 ת"ז/ח.פ_________________________________

 

 מצד שני         )להלן: "הקבלן"(

 

 

 מבי של המועצה לאספקת שירותי הדברת מזיקים בתחומי המועצה.והקבלן זכה במכרז פו  הואיל:

 

הציוד וכל האמצעים   האדם, ח, כון, ההיתרים, הניסיות:  והקבלן מצהיר כי בידיו כל הרישיונוהואיל

 לביצוע העבודות והתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה. האחרים הדרושים ומועילים

 

 ה הסכימה לקבל מהקבלן שירותי הדברה בתחומי   המועצה.: הקבלן הציע לספק למועצה והמועצוהואיל

 על פי המטלות, התקופה, התמורה ושאר התנאים וההוראות המפורטים להלן בגוף  ההסכם. לוהכו

 

 מבוא

 

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
 ין הצדדים אלא מוסכם בזה כל הסבר, תיאור, מצג או בע"פ לא יהיה להם כל תוקף לעניין התקשרות ב

 עפ"י התנאים המפורטים בהסכם זה.
 

 הגדרות

 

  :בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש הרשום לצידם- 
 "במועצה, וכל אדם אחר שהוסמך ע"י המועצה או ע"י  מחלקת תברואהלרבות מנהל  – "המועצה . 

 .ראש המועצה לעניין תברואה וניקיון בכלל או לעניין הסכם זה בפרט
 "לרבות כולם יחדיו וכל אחד  –במקרה שהקבלן אינו יחיד אלא מספר אנשים או גופים  – "הקבלן 

  ואחד מהם בנפרד ומוסכם כי ההתחייבויות העבודה של הקבלן שניתנה עליו הודעה בכתב למועצה.
 
 
 "העבודות שהקבלן התחייב לבצע על פי הסכם זה כמפורט להלן. – "העבודות 
 "ונה ע"י המועצה לצורך פיקוח על ביצוע העבודות לפי הסכם זה, לרבות מנהל עובד שמ – "המפקח 

 האגף לאיכות הסביבה או מי מעובדיו.
 "הקבלן עצמו או מנהל עסקיו או מי שמונה על ידו לצורך ניהול העבודות. "האחראי 
 

 

 מפרט העבודות

 

 מניעת והדברת יתושים



 מזכירות
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 למחיה והתרבות של יתושים. חיפוש איתור, וגילוי מקומות ומוקדים אפשריים 
  לאחר פעולות האיתור והגילוי, ביצוע פעולות נדרשות לחיסול גורם המפגע וחיסול זחלי היתושים

במקומות הדגירה באמצעים שונים, לרבות בחומרי הדברה מתאימות. במוקדים שנתגלו ושבהם לא 

ענה פעולות ריסוס חוזרות ניתן להדביר את המפגע בפעולה חד פעמית כדוגמת בריכות חמצון, תבוצ

 ימים במשך כל תקופת ההסכם. 10של כל  תבתדירות מינימאלי
  במקרה שתידרש פעולה נגד יתושים בוגרים, יש לרסס ו/או לערפל את הצמחייה הנמצאת בקרבת

מקומות הדגירה של היתושים וכן את אזורי המגורים שבהם היתושים מהווים מטרד פעולות הערפל 

 ישות המפקח ובמועדים שיקבעו על ידו. העירפול יבוצע עד שתי פעולות בחודש.יעשו בהתאם לדר
  על הקבלן לוודא שלפני כל פעולת ערפול באזור מגורים או בקרבת מוסדות ציבור, תימסר הודעה

שיודיעו על התנגדות  מסוימיםלתושבים, לפחות שלושה ימים מראש ועליו להתחשב בבקשות תושבים 

 בה בתיהם.לביצוע הפעולה בקר
 .ביצוע פעולת העירפול והחזרה עליה, יהיו לצורך ובמועדים שיקבעו על ידי המפקח ולפי הנחיותיו 
 

 מניעת והדברת זבובים

 

 .חיפוש ואיתור מוקדים ומקומות אפשריים למחיה והתרבות של זבובים 
 מחלקת  ריסוס ביישובים על פחי האשפה ובתוכם, ברפתות, לולים ובכל מקום שיורה עליו מנהל

 תברואה או מי מעובדיו, כולל מילוי דליים בחומר ללכידת זבובים בהתאם לדרישה.
 .אספקת חומר במיכלים ללכידת זבובים בהתאם לדרישה 
 .טיפול וחזרה על טיפול בהתאם לצורך במועדים שיקבעו על ידי המפקח ובהתאם להנחיותיו 
 

 מניעת והדברת זבוב החול

 

 ים למחייה והתרבות של זבוב החול.חיפוש ואיתור מוקדים אפשרי 
 .ריסוס והדברת זבוב החול בכל המוקדים שיתגלו 
 .הטיפול והחזרה על הטיפול יעשו לצורך במועדים שיקבעו ע"י המפקח ובהתאם להנחיותיו 
 

 מניעת והדברת תיקנים )ג'וקים( ונמלים

 

 ם.חיפוש ואיתור מוקדים ומקומות אפשריים למחיה והתרבות של תיקנים ונמלי 
 .ריסוס והדברת תיקנים ונמלים בכל המוקדים שיתגלו, במועד הגילוי 
  ריסוס והדברת תיקנים ונמלים במערכות ביוב, במוסדות חינוך, במוסדות ציבור,  –טיפול מונע

ובמקלטים ציבוריים, בתדירות של פעם בשנה לפחות בכל מקום. הריסוס יעשה במרססים עם לחץ 

 השפעה ממושכת. עבודה גבוה ועם חומרים בעלי
 .הטיפול והחזרה על הטיפול יעשו בהתאם לצורך במועדים שיקבעו על ידי המפקח ובהתאם להנחיותיו 
 

 מניעת והדברת דבורים

 

  המזיקים )דבורים(טיפול יסודי עם חומרים מתאימים עם הופעת 
 בהתאם הטיפול והחזרה על הטיפול יעשו לפי קריאה מיוחדת, במועדים שיקבעו על ידי המפקח ו 

 להנחיותיו.
 

 הדברת זחל טוואי התהלוכה

 

 .טיפול יסודי עם חומרים מתאימים להדברת זחל טוואי התהלוכה 
 

 טיפול בתולעת העץ

 



 מזכירות
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 .טיפול יסודי עם חומרים מתאימים להדברת תולעת העץ במשרדי המועצה 
 

 הדברת מכרסמים

 

 ל מכל הסוגים הקיימים, כולל הדברת מכרסמים בגני הילדים, משרדי המועצה, בתי הספר, אספקת רע 
 מדבקות.

 

 נוהל עבודה ופיקוח

 

  ,העבודות תבוצענה לפי הוראות והנחיות משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה

עם חומרים מורשים ומאושרים לשימוש על ידי המשרדים הנ"ל. הקבלן ידאג לרשום את רשימת 

לכל רשות מוסמכת כנדרש עפ"י החוק, התקנות והנהלים חומרי ההדברה שבהם ישתמש וידאג לדווח 

 המתפרסמים מדי פעם ע"י הגורמים המוסמכים.
  הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות עובדים מיומנים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה 

והבקיאים בשימוש בחומרי הדברה, במספר מספיק לביצוע העבודה בהתאם לדרישות הסכם זה. עובדי 

 קבלן מחויבים לעבוד בשיתוף פעולה מלא ולציית להוראות המפקח.ה
  ,הקבלן מצהיר בזה שהינו בעל רכב מתאים לצורך ביצוע העבודות והמאפשר נסיעה בכל שטח שהוא 

 וגם בבעלותו כל הכלים האחרים והציוד הדרושים לשם ביצוע העבודות.
  או מוקד לקבלת הודעות חומי המועצה בתכי במשך תוקפו של הסכם זה יחזיק משרד הקבלן מתחייב 

 ו/או איתורית )ביפר( שיאפשרו השגתו המיידית במשך כל שעות  יטלפוניות. יהיה בעל טלפון סלולאר

 היממה.
  הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה אשר תפקידו יהיה להשיח ולבצע את כלל העבודות לפי הסכם זה 

 בודות ועל התקלות במקרה ותהיינה כאלה.בהתאם להנחיות המפקח וידווח לו על מהלך הע
  במקרה שהמפקח יגיע למסקנה שנהג ו/או פועל שיועסק ע"י הקבלן אינם מתאימים לתפקידם, ועלולים 

 לגרום לקלקולים ו/או לנזקים או הפרעות כלשהן יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להחליפם 

 באחרים והקבלן ימלא אחר הדרישה, מיד עם קבלתה.
 מן עבודה ובו יצוינו הפרטים הבאים בכתב ברור וקריא.ינהל ז הקבלן 
 .תאריך, שעה ומקומות הדברה 
 .סוגי המזיקים והטיפול שבוצע נגד כל מזיק 
 .סוגי החומרים בהם השתמש וכמויות החומרים בפועל 
 .תדירות הטיפול ומועדים להמשך טיפול 
 .הערות 
 
 ,יבדקו על ידו ויהוו אסמכתא לתשלום התמורה  העתקים של יומן העבודה ימסרו אחת לשבוע למפקח 

או ע"י גזברות המועצה. אי מילוי יומן העבודה ומסירתו למפקח, או מילוי פרטים שאינם נכונים מלאים 

 מדויקים, עלול לגרום לעיכוב בתשלומים לקבלן עד לגמר הבירור שיעשה עם הקבלן.
 

 רד הגורם סיכון או אי נוחות קשים במקרים דחופים, כאשר לפי שיקול דעת המפקח התגלה מט 
לבריאות הציבור או רווחתו, יבצע הקבלן נוסף לעבודות השגרתיות המפורטות דלעיל, עבודות הדברה 

לכל היותר  שעהתוך דחופות גם בשעות עבודה בלתי שגרתיות לרבות בלילות, בשבתות ובחגים, זאת 

 מקבלת הקריאה מאת המפקח וזאת ללא כל תמורה נוספת.
 

  ימים  7דרשה המועצה מהקבלן להחזיק ציוד מסוים מתחייב הקבלן לרכוש או לשכור ציוד זה תוך 
 ממועד מתן הדרישה ע"י המועצה.

 

  הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בהתאם להוראות הדין ו/או הוראה של 
, מתחייב הקבלן לפצות את המועצה הרשויות המוסמכות, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבהסכם זה

 עבור כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על ידו.
 



 מזכירות
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  הקבלן מצהיר כי הדרישות של הרשויות המוסמכות בנוגע לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה מוכרות 
 ליסות ופווידועות לו וכי הקבלן,עובדיו,הרכב,הציוד,הכלים והחומרים בהם ישתמש לביצוע העבודות 

 הביטוח שבהן ביטח את הרכב עומדים בדרישות אלו.
 

  הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראה, דרישה ותנאים הנוגעים לביצוע העבודות לפי הסכם זה ואשר יהיו 
בתוקף ויפורסמו מדי פעם על ידי כל רשות מוסמכת אם העמידה בהוראה,דרישה,ותנאים כאמור בין 

 ישאובין לאחריו, תהיה כרוכה בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם,  שפורסמו לפני מועד חתימת ההסכם

 הקבלן לבדו בכל התשלומים ו/או הוצאות ולא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות נגד המועצה.
 

  המועצה רשאית לדרוש מן הקבלן לסטות מביצוע פרט זה או אחר בתכנית העבודה כדי להתגבר על 
 א יגרום לשיבוש ביצוע תכנית העבודה הרגילה.מצב בלתי צפוי ובלבד שבשינוי ל

 

 ביקורת על ביצוע העבודה

 

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ושאר התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לשביעות רצונה המוחלטת 
של המועצה וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיה של המועצה והמפקח, בין שמפורטות בהסכם זה על 

 ורטות בו.נספחיו ובין שאינן מפ
  הביקורת על ביצוע העבודות, טיב ותדירות הביצוע יהיו בסמכות המפקח ועל הקבלן להישמע 

 להוראותיו ולתקן מיד בהתאם להן את הטעון תיקון לדעת המפקח, למפקח סמכות להיכנס לכל מקום 

 ביצוע העבודות. ןבענייולתקן כל הוראה 
 צע עבודה מסוימת על כל ליקוי, הזנחה או ביצוע לא המפקח יצביע בפני הקבלן. האחראי או עובד שבי 

 , לתקן או להשלים את הטעון תיקון או השלמה.ןהעניישלם ועל הקבלן או עובדיו, לפי 
  טיב הביצוע וניכוי הסכום עבור  ןבעניילהסרת כל ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי למפקח מסורה ההחלטה 

 לקבלן ובלבד שהמפקח נתן לקבלן או לעובדיו הזדמנות אי ביצוע העבודות כולם או חלקן, מהתשלומים 

 סבירה לתיקון העבודה והבלתי מושלמת.
 

 תקופת ההסכם והפסקתו

 

 שתחילתם. השנה הראשונה תהווה כתקופת ניסיון שנים  שלוש תקופת תוקפו של הסכם זה היא למשך

ק את תקופת תוקפו של ובלבד שהמועצה תהא רשאית להפסי ביום_________ וסיומה ביום _________

 הסכם זה בקרות אחד או יותר האירועים כדלקמן:

 

  המועצה אינה מרוצה מדרך ביצוע העבודה ע"י הקבלן והודיעה לו על כך במכתב בו נדרש הקבלן

 לשפר את הטעון שיפור והקבלן לא נענה לדרישות המועצה להנחת דעתה.
 יא הסכם זה לסיומו הא המועצה רשאית להבבמקרה שבו תחליט המועצה לבצע את העבודות בעצמה, ת

 .יום מראש 60בכתב של לאחר הודעה 
  החליטה המועצה להביא את ההסכם לסיומו כאמור, לא תהא המועצה חייבת בתשלום פיצוי כל שהוא

 לקבלן, לבד התמורה שתגיע לו בעבור העבודות שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת המועצה.
  ת של שלוש שניםנוספ תקופהתוקף ההסכם להמועצה רשאית להאריך. 
 

 הצהרות הקבלן

 

 הקבלן מצהיר בזה:

 

 היתר  עסקמצ"ב צילום רישיון  המתאימים לביצוע העבודה עפ"י הסכם זה. תכי הוא בעל הרישיונו 
 נספחים__________.-ע"ש הקבלןבתוקף  היתר הדברה לחרקים ומכרסמים ,רעלים

 4 כי בבעלותו רכב מסוג טנדרX4 ליטר לכל  500הכולל מרסס מוטורי בעל מיכל של ודל חדיש( )מ 
 הפחות.

  כי כלי העבודה והציוד שהקבלן ישתמש בהם לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה מורשים, במצב תקין וכי 



 מזכירות
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 י משרד הבריאות.בהם יהיו חומרים שאושרו לשימוש ע"החומרים שהוא ישתמש 
  האמצעים הכספיים וציוד מתאים לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולל אמצעים כי ברשותו 

 כספיים וטכניים לגייס מייד מחליף לציוד שיצא מכלל שימוש.
  כי ברשותו כוח אדם ו/או יש לו היכולת לגייס כוח אדם, במספר ובאיכות הנדרשים לביצוע העבודות 

 האמורות.
 שנים לפחות במועצה דומה הכוללת בתוכה  7תן שירותים במשך כי הינו בעל הניסיון הדרוש ונ 

 מושבים חקלאיים, יישובים קהילתיים וקיבוצים. )יש לצרף אישורים והמלצות(
  הקבלן מצהיר בזה כי נראים לו כל תנאי ההסכם על נספחיו וכי ביקר באתרי ביצוע העבודות וראה את 

ה לאתרי ביצוע העבודות ושוכנע על יסוד בדיקתו כי התנאים והנסיבות הקשורות בביצוען לרבות הגיש

התמורה המשולמת לו על פי הסכם זה הינה תמורה הולמת והוגנת לעבודות ולשאר התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה.
 

 אחריות וביטוח

 

 בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין במהלך ביצוע העבודה ובין הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,

שייגרם למועצה, או לכל צד שלישי או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד  לאחר מכן,

בין  -ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו-הקבלן בין אם נגרם על

 נשוא הסכם זה. במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע העבודה
 
 לעיל ועפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע את הביטוחים מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כמפורט ד

  הבאים:
 

  200,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות $ 
  100,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות .$ 
 :אין בביטוח זה כדי לשחרר את הקבלן מהחובה לשלם  ביטוח חבות מעבידים. )למניעת הספק 

 עובדיו התשלומים המתאימים למוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.עבור 
  שדות נגבלכל הפוליסות האמורות יתווסף לשם המבוטח... "ו/או המועצה האזורית". 
 

 

 הקבלן ימציא למועצה אישור מחברת הביטוח:

 

 .שביטוח האחריות המקצועית משועבד לטובת המועצה 
 ות כסדרן.כל הפרמיות משולמ 
  הביטול יכנס לתוקף רק לאחר מתן הודעה על כך גם למועצה  –שבכל מקרה של ביטול הפוליסה

 יום. 60המקומית במכתב רשום עם התראה של לפחות 
 

מוסכם בזאת כי הביטוחים המפורטים דלעיל הנם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים 

 את אחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה. מנת לכסות-נוספים כראות עיניו, על

 

 

 הסבת ההסכם

 

הסכם זה נערך עם הקבלן בלבד ואין הקבלן רשאי להסב זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לכל 

אדם או תאגיד אחר, וכן מתחייב הקבלן שלא לשתף איש אחר או גוף אחר עובדיו או שליחיו בביצוע 

 ה, אלא אם קיבל על כך הסכמת המועצה בכתב ומראש.התחייבויותיו לפי הסכם ז

 

 בתמורה

 



 מזכירות
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בתמורה לבצוע העבודה נשוא הסכם זה תשלם המועצה לקבלן את המחירים הנקובים בנספח _____ 

 "התמורה"( –להסכם זה לצד כל סוג של עבודה. )להלן 

 

דוח ביצוע עבודות  חתום ע"י מנהל מח' תברואה בצירוףחשבון בתחילת כל חודש קלנדרי הקבלן יגיש 

עבור העבודות שביצע בפועל בחודש הקודם. התשלום ביישובים החתום ע"י נציג כל יישוב שהוגדר לכך, 

 של המועצה וכפי שיאושר על ידו.  מח' תברואהיום לאחר אישור ע"י מנהל  90יבוצע 

 

 .התמורה האמורה צמודה לתוספת יוקר לשכירים המשולמת במשק 
 ווסף מע"מ כדין, כנגד חשבונית ערוכה כדין.לסכומים האמורים ית 
  ,הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה, כי התמורה לקבלן כוללת את כל הוצאות הקבלן ללא יוצא מהכלל

לרבות אחזקת ציוד, רכישת חומרים, נסיעות, תחזוקת כלי רכב, שכר עבודה וכיו"ב ואת ביצוע כל 

כם זה הינה התמורה המלאה וסופית והסופית והיא כוללת התחייבויותיו נשוא הסכם זה. התמורה על פי הס

את כל התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל ולא יחולו בה שינויים כלשהם אלא אם כן יוסכם 

 עליהם בין הצדדים מראש בכתב חתום בידי ראש המועצה וגזבר המועצה.
 

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד

 

 של המועצה וכי  הארגונילן עצמאי ואינו משתלב בכל דרך שהיא במבנה הקבלן מצהיר בזה כי הינו קב

 מעביד.-על כן לא יתקיימו בינו ובין המועצה יחסי עובד
  הקבלן ישלם עבור עצמו ו/או עבור עובדיו את תשלומי מס' הכנסה ובטוח לאומי וכל מס' ו/או תשלום

המזמין ויגיעו ממנו עקב ביצוע התחייבויותיו חובה אחר או נוסף, שיחולו עליו ו/או על התקבולים שיקבל מ

ו/או עקב הכנסותיו לפי הסכם זה, המועצה זכאית לנכות מכל תשלום שיבוצע לקבלן לפי הסכם זה מס 

שיש לנכותו במקור לפי הוראות כל דין, אלא אם כן ימציא הקבלן למועצה,  הכנסה וכל תשלום חובה אחר

הכנסה או מכל רשות אחרת, כנדרש בדין, ולפיו פטור הקבלן לפני מועד התשלום, אישור מרשויות מס 

 מחובת ניכוי מס במקור.
 
 :הקבלן לבדו יהא אחראי בלעדית לעובדיו ובכלל זה לפרטים הבאים 
 

  לתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף שחל

 ליהם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי וכיו"ב והכוו/או שיחול על המעבידים בגין עובד

 בשעורים שיהיו נוהגים מדי פעם לפי כל הסכם,נוהג,נוהל צו הרחבה ולפי כל דין.
 

  למען הסר ספק, כל חיובי הקבלן בסעיף זה לא יחולו בכל צורה משתמעת בין במישרין או בעקיפין על

ו מורשיו ו/או חליפיו ואלו יהיו מנועים מלהעלות, כל טענה שיהא המועצה והקבלן, עובדיו ו/או שליחיו ו/א

 בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי הקבלן עפ"י סעיף זה על המועצה.
 

 ערבות והעברת זכויות

 

  הקבלן ימסור למועצה במעמד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית, ערוכה ללא תנאי, להבטחת

-מהיקף ההסכם. תוקף הערבות יהא ל 10%צה על פי הסכם זה בהיקף של ביצוע התחייבויות הקבלן למוע

 חודש מיום חתימת ההסכם. 14
  הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעוריו והמועצה תהא רשאית להפעיל את הערבות. או

 חלק ממנה, בכל מקרה שלדעת המועצה הקבלן לא יעמוד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

 צעדים כנגד הקבלן:

 

  לא ביצע הקבלן עבודה שהיה עליו לבצע על פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית לבצע את העבודה

בעצמה ו/או ע"י אחרים על חשבון הקבלן וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע כל סעד אחר, או 

 נוסף.



 מזכירות
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 ל עת ע"י הודעה בכתב לקבלן המועצה תהא זכאית לבטל הסכם זה ולסלק ידו של הקבלן לאלתר בכ

באם הקבלן לא מילא את התחייבויותיו בקפדנות ובדייקנות לשביעות רצונה הגמורה ובלבד שתינתן לו 

ארכה של שבוע ימים לתיקון מלא של כל הליקויים שהובא לידיעתו במכתב רשום או במכתב שנמסר לו 

 אישית.
 ק הקבלן את העבודה במועד שהמועצה תודיע של הפסקת עבודות הקבלן לפי הסכם זה יפסי בכל מקרה

 לו במכתב.
  המועצה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע ממנהל לקבלן כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב הפרשת

ההסכם ע"י הקבלן או כנגד כל חוב שמגיע לה מהקבלן. ספרי חשבונות של המועצה יהיו נאמנים ויהיו 

 הוכחה מכרעת לתשלומי המועצה.
 

 פרשנות:

 

 וסכם כי הכותרות מהוות אמצעי עזר בלבד ואינן חלק מן ההסכם.מ 
  מאחר וטיוטת ההסכם נמסרה לעיונו המוקדם של הקבלן וניתנה לו הזדמנות נאותה להסתייע בעורך דין

 מטעמו, הרי שהקבלן מוותר בזאת על הטענה בדבר פרשנות ההסכם כנגד המנסח.
 

 

 הוראות כלליות:

 

 זה הן הכתובות המפורטות במבוא להסכם לצד שמות הצדדים או כל  כתובות הצדדים לצרכי הסכם

 כתובת אחרת בישראל עליה יודיע צד למשנהו בכתב ומראש.
  הודעה שתימסר ע"י צד למשנהו בדואר רשום ממוען ומבויל כהלכה, יראו אותה כנמסרת לנמען בתום

ית יראו אותן כנמסרות בשעת , במברק או במסירה אישבפקסימיליהשלושה ימים מזמן המשלוח. הודעת 

 המסירה בפועל ובלבד שיש כך תיעוד או ראיה קבילים.
  כל הנחה ארכה או הימנעות מתביעה מצד המועצה בעניין מסוים או לפרק זמן מסוים לא ייחשבו

 לתקדים ולא יחייבו בעניין אחר או לפרק זמן נוסף.
 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום                                                   

 

 

______                          _______ 

 הקבלן                 המועצה                           
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 נספח למכרז הדברה מ.א שדות נגב

 

 תדירות משימה מספר

 פעולה

 הסעיף משקל לסעיף מחיר

 16-ב בשבוע פעם הבית זבוב הדברת 1

 פחי על מבוצע הריסוס,המועצה שוביי

 ריסוס, אשפה

 דליים מילוי,ובלולים,בדירים,ברפתות

 מגדלי בקשת לפי זבובים טלקו בחומר

 סגורים כלים והשארת,חיים בעלי

 לפי )דינופליי( זבוביםטל קו בחומר

המועצה, באמצעות מרסס מוטורי  בקשת

 ליטר לפחות. 500בקיבולת של 

  75% בחודש ריסוסים 4

     לחודש מחיר                                             

 (תחנות 10)ביוב תחנות כולל המועצה ייישוב 16-ב יתושים הדברת 2

 קריאה לפי הדברה

2%  

 מחיר                                             

  לקריאה

   בשנה קריאות 25-כ

 פעם מבוצעת הדברה (נגב שדות א.מ באחריות נמצאותש בריכות) ביוב בבריכות תיקנים הדברת 3

 בשנה

 מחיר                                            

 לשנה

 הדברה ביוב בורות 3,000 -כ

 בשנה פעם

3%  

      

 תברואה מחלקת מנהל של קריאה לפי מבוצעת הדברה משחקים ובגני ילדים בגני החול זבוב הדברת 4

 מחיר                                            

 לקריאה

  1% קריאות 25 -כ

 בשוק שנמצאים הסוגים מכל רעל והספקת,ספר ובתי מועצה במשרדי ,ילדים בגני ,מכרסמים הדברת 5

 מדבקות כולל

 מחיר                                           

 ר"למ

  7% מקסימום ר"מ 10,000 -כ



 מזכירות
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 ישובייב זבובים של נוספת הדברה עבור 6

 (ישובים 16) המועצה

  הישובים 16 -מ אחד בכל אחד ריסוס

  2%  כולל מחיר                                           

 משרדי,מועצה בישובי פרעושים הדברת 7

 .וגנים ספר בתי,מועצה

   מקסימום ר"מ 5,000 -כ

  3% ------------- ר"למ רמחי                                           

 בשנה פעם הדברה ילדים גני חינוך במוסדות המועצה במשרדי מעופפים ושאר,תיקנים,נמלים הדברת 8

 מחיר                                          

 ר"למ

  3% מקסימום ר"מ 10,000 -כ

      

 בשנה פעם (פרטים בתים לא) הישוב במרכזי הישובים בכל תהלוכה תוואי תולעת הדברת 9

 מחיר                                         

   לעץ

  2% עצים 1,000 -כ

      

   בשנה קריאות 3 עץ בתולעת טיפול 10

  1%  לקריאה מחיר                                         

                                אבלים תיבב זבובים ללכידת חבל מתיחת כולל ויתושים זבובים כנגד  ריסוס 11

 לבית מחיר                                  

  1% בשנה בתים 15-כ  

 

על הקבלן לבצע הדברות וריסוסים וטיפול נגד מכרסמים בכל מקום שיורה לו מנהל מחלקת תברואה בכפוף 

 למחירים שבמכרז.

 

שיוצע יהיה תקף לכלל הקריאות לפי אותו סעיף בהתאם  תדירות הפעולה מתייחסת להערכה בלבד. המחיר

 לדרישות המועצה.


