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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  בעניין אחזקת גני נוי ציבורייםלמועצה ופיקוח יעוץ למתן שירותי 

 מסמך א׳

 ם המכרזפרסוודעה בדבר ה

יעוץ ופיקוח למועצה שירותי ( מזמינה בזאת הצעות למתן "ועצהמהמקומית אבן יהודה )להלן: "הצה מועה

(, לפי התנאים והמרכיבים המפורטים ״העבודות״ ו/או ״השירותים״ )להלן: נוי ציבורייםבעניין אחזקת גני 

 בגוף המכרז.

 קבועה ר(ת )ריטיינהצעת מחיר גלובלית חודשית יבנקך של רדעל הינה  מציעהעל ידי שתוגש  למכרזההצעה 

 תעלה על ולא  תוספת מע"מב 9,000 שלחודשי סכום תפחת מלא  , אשרודש מחודשי מתן השירותיםבגין כל ח

 .(ים שניתנו באותו חודשהחודשי השירותיםהיקף )ללא קשר ל בתוספת מע״מ ש״ח 500,14סכום חודשי של 

ל למיי WORDבקובץ  12:00שעה  26/6/2022תאריך  דב עבכתביר להע ניתןהבהרה שאלות 

yehuda.muni.il-@evenmankal המייל והפקסלוודא קבלת  . על המציע8997315-09לפקס מספר , וכן 

שאלות המועצה תהיה רשאית שלא להשיב על  .מנטקההדר , אצל הגב' 09-8915002מספר ה בטלפון ועצבמ

 .ילהבהרה שתתקבלנה לאחר המועד הנקוב לע

, אבן יהודה , 53המועצה ברח' המייסדים  מנכ״ל, במשרדי ₪ 500 של םן לרכוש בסכוהמכרז ניתמכי את מס

יע בשום התשלום בגין המכרז לא יושב למצ. מובהר בזאת, כי  בלבד 08:00-13:00עות ה׳ בין הש-בימים א

 .מקרה

 קיום התחייבויותיוטחת ת להבנומיאוטוערבות בנקאית בנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו

תהא ניתנת למימוש מיידי בכל הערבות . שקלים חדשים( עשרת אלפים) ₪ 10,000בסך של  ,בהתאם להצעתו

אם לפי דרישת המועצה,  .202203/1/עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 

בות מעבר למועד האמור עד לקבלת ערה קףת תויע אמשכות הליכי המכרז, יאריך המצתבוא כזו, עקב הת

 החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

 , אבן יהודה.53במשרדי המועצה בכתובת רח' המייסדים  13:00בשעה  22/6/2022יערך ביום מפגש מציעים 

 מומלץ למציעים לקחת בו חלק. , אולםחובה אינופגש המציעים מ

המועצה  מנכ״לאר( במשרדו של דנית )לא לשלוח בדומסור במסירה יל ישאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז 

 עדבלבד, וזאת  "__11_/2022מס'  פומבימכרז רה נושאת ציון "סגויהודה, במעטפה  , באבן53ייסדים מברח' ה

 .בצהריים 12:00בשעה  3/7/2022ליום 

ידונו על ידי מסמכי המכרז ש ןבמניימסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו, ולא יכללו 

 .המכרזים ועדת

 היא.ה שכל הצע את ההצעה הנמוכה ביותר או אין המועצה מתחייבת לקבל

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י 

 המציע לכדי הצעה ע"פ דיני  המכרזים.

 במסמכי המכרז. צויותהוראות מפורטות נוספות מ

 בכבוד רב,

 רריאבי ה

 יהודה -ראש המועצה המקומית אבן
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  בעניין אחזקת גני נוי ציבורייםלמועצה ופיקוח יעוץ למתן שירותי 

1-סמך אמ  

 נאי המכרז והוראות למשתתפיםת
 

 תשרוההתק מהות המכרז, הגדרת השירות ועיקרי .1

עוץ ישירותי ות למתן ( מזמינה בזאת הצע"המועצההלן: "מקומית אבן יהודה )להמועצה ה 1.1

הכל (, ״תוהעבוד״ ו/או ״השירותים״ )להלן: ופיקוח למועצה בעניין אחזקת גני נוי ציבוריים

ט , ובכלל זה מפרי נפרד הימנוכמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלת

 . (למסמכי המכרז 1-בך מסמתים )השירו

על ידי מורשי  הסכם ההתקשרותחתימת  חודשים החל ממועד  12 -לשרות הינה התקתקופת ה 1.2

 נתונה זכותלמועצה, ולמועצה בלבד . ״(ופת ההתקשרותתק״ )להלן: עצההחתימה של המו

כל  דשיםחו 12עד  תקופות נוספות בנות 4 עדשרות בההתקתקופת הברירה )אופציה( להאריך את 

 שנים סה״כ. 5( לא תעלה על מלית )לרבות הארכות, כך שתקופת ההתקשרות המקסיאחת

הסכם המועצה רשאית להביא את ה ת האופציה תהיהובמהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופ 1.3

 ה כל טענהשתהא לזוכ, ללא ימים 30כלל סיום בהודעה מראש של ואת ההתקשרות עם הזוכה ל

 .םן נימוקיבמתצורך ו/או תביעה כנגדה וללא 

עת, כפי שתמצא  השירותים, להוסיף או להפחית, בכל לשנות את היקף צה שמורה הזכותועמל 1.4

 .ם לצרכיהלנכון וללא הגבלה שהיא, בהתא

עם קבלת ההודעה על זכייתו  ך להתחיל במתן השירותים באופן מיידיכה להיות ערועל הזו 1.5

 .במכרז

שירות  ו/או אספקת ל אספקת השירותות עדיעלכל במובהר בזאת, כי לזוכה במכרז לא תוענק  1.6

ו/או ביצוע ספקת השירות ף/ים לאנפרד/ים נוסלפרסם מכרז/ים  והמועצה תהא רשאית, דומה

נשוא המכרז או דומים. הזוכה במכרז זה אינו מנוע מלהגיש הצעה גם לאותם מכרזים בודות הע

 נוספים, אם וככל שיפורסמו.

למען הסדר הטוב חלק ממסמכי המכרז. ות המצורף כרקשהתה החוזויות בוספות מצהוראות נ 1.7

ת את ל מסמכי המכרז, לרבומובהר ומודגש, כי על המציע ללמוד, להכיר ולהבין על בוריים את כ

 , את כתב הכמויות ואת המפרט.ההסכם
 

 מסמכי המכרז .2

 מסמכיהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן ביחד ולחוד,  2.1

 כרז:המ

 .רסום המכרזדעה בדבר פהו  -  מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים. -   1-מסמך א

 שירותים.מפרט ה  -2-מסמך א
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 הצעת המציע.  -  מך ב'סמ

 אישור קיום ביטוחים.  -׳גמסמך 

 .הסכם התקשרות  - ׳דמסמך 

 .אי הדיןנבתה מידוע ניסיון מקצועיעמידה בתנאי סף, תצהיר המציע בדבר   -1-המסמך 

 מליאת הרשות המקומית.יקה לעובד/חבר ר העדר זצהיר בדבת  -2-מסמך ה

 עדר ניגוד עניינים.ה רבדב תצהיר והתחייבות -3-סמך המ

 .יותלשמירה על סודכתב התחייבות   -4-המסמך 

 בהצעה;על חלקים סודיים  הודעהטופס   -׳ומסמך 

 .להבטחת הצעת המציערז ובמכ תפותנוסח הערבות הבנקאית לצורך השת  -׳מסמך ז

 טופס סיכום ראיון עם המציע;  -׳ח מסמך

 אישור עו״ד/רו״ח בדבר פרטי המציע ]ככל שהמציע הינו תאגיד[.  -׳טמסמך 

 

מכרז המנויים שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי הכמי  המועצה תראה את המציע במכרז, 2.2

את  להעניקוכי הוא מתחייב שביקש, ים הסברהכנם, קיבל את כל קראם, הבין את תו אלעיל, והו

 שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז. נאי ההסכם המצורף להם, אם וככלפי ת-על השירותים

ורך הגשת הצעתו, לרבות ות לצה המועצה במציע כמי שביצע את כלל הבדיקות הנדרשתראכן  2.3

 ם.והיקפ השירותיםעמידה על טיב 

א׳ עד ה׳ )כולל( בין השעות  יםימב ₪ 500ל סך ש םשלוד תגלרכוש כנכי המכרז ניתן מסמ את 2.4

עלות הרכישה לא ן יהודה. , אב53דים ה שברחוב המייסהמועצ מנכ״לדי במשר 13:00-00:08

 .תוחזר בכל מקרה

 .מכי המכרז מהמועצהמכרז רק מציעים אשר רכשו את מסשתתף במובהר בזאת, כי רשאים לה 2.5

 

 המכרז נים שלמלוח ז .3

 הערות המועד ולההפע

 ₪ 500 -רזמכי המכעלות מס 00:8בשעה  15/6/2022החל מיום  זמכי המכרמס מכירת

שאלות ח משלומועד אחרון ל

 הבהרה

 -למייל: wordלשלוח על גבי קובץ  10:00עה בש 26/6/2022עד ליום 

yehuda.muni.il-mankal@even 

ומה עליה הגשה במעטפה לבנה וחת 12:00ה בשע 2022/73/עד ליום  שת הצעותמועד אחרון להג

מס'  פומביצויין "מכרז מ

 בלבד __"11/_2022
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 תנאי סף-כשירויות המציע .4

עומדים , שת הצעתם למכרזד הגבמועמציעים, יחידים או תאגידים, אשר רשאים להשתתף במכרז 

מידתם להוכחת ע םהמסמכים הדרושי אשר המציאו את כלבכל אחד מן התנאים המפורטים להלן, ו

 בתנאים אלו:

 ל.גיד רשום כדין בישראאו תאנו אדם מציע היה 4.1

  ., ובעל אישור ניהול ספריםסק מורשההמציע עו 4.2

 .2גנן סוג  /אוף ונונדסאי אדריכלות כאגרונום ו/או ההסמכה בעל המציע  4.3

אחת ומית רשות מקות לפחבבמתן השירותים נשוא מכרז זה  יסיון מוכחלהיות בעל נ המציעעל  4.4

  . (2018-2021חרונות )ם האהשני ארבעמתוך  שלושלפחות  ובמהלך

יק אגיד המענל תעובד שאו כ/וית משל רשות מקובפועל גם ניסיון שצבר מציע כעובד כי  גש,מוד

יענה על דרישות הניסיון , לרשויות מקומיותמכרז זה  רותים נשואכדוגמת השים שירותי

 הנקובות בסעיף.

 .1976 -ים, התשל״וופים ציבוריוק עסקאות ג( לח1ב)ב()2עיף בועים בסהקם עומד בתנאייע המצ 4.5

 .1976 -ריים, התשל״ולחוק עסקאות גופים ציבו 1ב2בתנאים הקבועים בסעיף המציע עומד  4.6

מה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי העברת יעש ישפלילית  לא הורשע בעבירה המציע 4.7

חלפה תקופת רישמיות וכו׳, זולת אם  לותתן קבמ אי מס,וח לרשויות הניכויים, אי דיו

 -תאגיד שהמציע; ככל 1981 -י חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״אההתיישנות לפ

 מור;אכו עו לא הורשבו ו/או מנהלי הריני מצהיר כי בעלי השליטה

ת רבוול הליכי פירוק אינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת המציע 4.8

כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד  מודגש,הסר ספק  ווים זמניים כאמור. למעןת צבמסגר

)ובכללם צווים כאמור  עהמציועד האמור, יוצאו כנגד מהההכרזה על הזוכה במכרז, או אף לאחר 

מבלי , וזאת עציהמים זמניים(, יהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכיה של ווצ םג

 .או תביעה בקשר לכךעל כל טענה ו/או דרישה ו/ , והוא מוותר מראש ובמפורשעלמצי שתהיה

 רכש את מסמכי המכרז.או מי מטעמו המציע  4.9

ככל שהמציע הינו ״תאגיד״ מהמציע, וע מהאמור לעיל באשר לתנאי הסף הנדרשים לגר מבלי 4.10

ת סגרע במציע לההמצינדרש עצמו, לספק את השירותים ב ו/או ככל שהמציע אינו מתעתד

״(, אשר נותן השירותים״ ת השירותים נשוא מכרז זה )להלן:לספק א ר מיועדאשמועמד הצעתו 

  לעיל. 4.3-4.4בתנאי הסף המפורטים בסעיף בעצמו במועד הגשת הצעת המציע במכרז עומד 

חר מטעמו יבחר שהינו תאגיד או מציע שבחר להציע נותן שירותים אמודגש, כי ככל שהמציע 

למעט ן השירותים שהוצג במסגרת מכרז זה בלבד, ותנ נקו השירותים על ידי, יועבמכרזזוכה כ

( שישמש כמועמד התאגיד על ידי )העומד אף הוא בתנאי הסף יד אחראם אושרה החלפתו ביח

  כתב ומראש.ה בהמועצ

 
 והמלצות פותת נוסדרישו שוריםאי .5

 :םהבאי על המציע לצרף להצעתו את המסמכים
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  -המציע צרףתנאי הסף ילהוכחת  5.1

לעיל יצרף המציע צילום של תעודת זהות/ תעודת  4.1ף הקבוע בסעיף להוכחת תנאי הס 5.1.1

 התאגדות רלוונטית )מקור/העתק מאושר כנאמן למקור מאומת ע״י עו״ד/רו״ח(.

חייב אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים ליצרף בנוסף גם  -היה המציע תאגיד 5.1.2

למסמכי  ׳ט כמסמךהמצ״ב  ת חתימתם בנוסחדוגמאורוף בצי גידהתאם את בחתימת

המכרז, וכן תמצית מאושרת מאת הרשם המוסמך הרלוונטי הכוללת פירוט מנהלי 

 45שר תוצא לכל המוקדם התאגיד, ושעבודים רשומים )אם וככל שישנם(, עדכנית א

 ם,רשותי ד בלתאגיכי  בהר ומודגש,מו ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 ;שתתף במכרזשאי להאינו רות בלתי רשומה, שותפ כגון

אישור עודת עוסק מורשה, וכן לעיל יצרף המציע ת 4.2להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.1.3

חוק עיסקאות כן אישור לפי וספרים כחוק,  ון בדבר ניהולברואה חש ד שומה אופקי

 .-1976תשל"וניהול חשבונות( הגופים ציבוריים )אכיפת 

באשר  4.9בוע בסעיף תנאי הסף הק אוו/לעיל  4.3 ףסף הקבוע בסעיתנאי ה כחתלהו 5.1.4

   ת.ורלוונטי ת הסמכהוק תעודעתה יצרף המציעציע, לנותן השירותים מטעם המ

את תצהיר המציע  ערף המצייצ, ללעי 4.4-4.8 פיםיעבס יםהקבוע להוכחת תנאי הסף 5.1.5

וכן , מכי המכרז(מסל 1-המסמך סח ו)בנועי צקסיון מובדבר נילעניין עמידה בתנאי הסף 

 .(טעם המציעמ נותן השירותיםאו ו/חיים של המציע )הרות וקאת 

שירותים כדוגמת  הן סיפק המציעלמקומיות רשויות  המלצות מאתהמציע רשאי לצרף  5.1.6

 .רותים נשוא מכרז זההשי

אותן מהרשויות  תאל כל אח צה תהא רשאית לפנותועהמ, כי הטוב מודגש למען הסדר

 ,גורם אחר שתראה לנכוןלכל  מכרז, וכןלמסמכי ה 1-מסמך השבבטבלה  המציעציין 

ם שירותיהרצון הרשות מולברר את היקף ומהות השירותים שנתן המציע, ואת שביעות 

 .תםבכללומהמציע  שקיבלה

 את הקבלה על רכישת מסמכי המכרז. 5.1.7

אישור תקף על וכן , רים כחוקר ניהול ספן בדבחשבו אהרועל המציע לצרף אישור פקיד שומה או  5.2

 קור.מבניכוי מס 

  .להלן 10כאמור בסעיף מקורית רבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו ע 5.3

הרשומים לעיל, ורים האיש הועדת המכרזים תהיה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אלי 5.4
 כולם או מקצתם.

חקור ולדרוש הבלעדי, ל על פי שיקול דעתהאו מי מטעמה, שמורה הזכות,  -לוועדת המכרזים 5.5

יכולת  ו מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו,ל מידע ו/איע להציג כמהמצ

ור המציע יהיה חייב למס נשוא המכרז )לרבות המלצות(. השירותהמימון שלו והתאמתו לביצוע 

מציע במקרה בו יסרב ה מה, את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה.לוועדה או מי מטע

וועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה כאמור, רשאית ה או ניתוח כלשהו מסמך, הסבר למסור

 ההצעה.ואף לפסול את 
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 המציעהשירותים והצהרת ותנאי מסמכי המכרז הכרת  .6

ז. הגשת הצעתו של המציע כיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרללמוד, להעל המציע  6.1

מכרז ידועים טי המכרז ומסמכי הפר ור שכלשיהצהרה ואבמכרז כמוהם כתו תפותוהש

כל הנתונים, הפרטים  המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את יים לו, וכונהיר

התנאים הנדרשים לביצוע  ודע את כל, מבין ויהשירותים תומה –העובדות ובכלל זה ו

תאם ובה ,ם להםסכי, הבמתן השירותיםות להקשיים העלולים להתג את כלל, בחן השירותים

 את הצעתו.  לכל האמור לעיל תמחר

גולות הידיעות, הכישורים והסמוה כהצהרה כי יש למציע את כל שת ההצעה כגכמו כן, ה  6.2

נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל  השירותים הדרושים לביצוע כל תוהמקצועיות והאחר

יק את נעלהשהיא  וגל מכל בחינהמס הוא מקדמיים האמורים דלעיל, וכיהתנאים ה

   במסמכי המכרז. הכל כמפורט -נשוא המכרז  השירותים

רז או אי הכרת התנאים לפרט כלשהו מפרטי המכ כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר 6.3

 .ר הגשת הצעת המציעלא תתקבל לאח -כרז מב

 ו/או מכרזיםלרצונה  אםסם בהתשמורה הזכות לפרשלמועצה לו  המציע מצהיר, כי ידוע 6.4

ם כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה, לת שירותיבת לקר נוספות דומות מעת לעת מחיהצעו

 ילה או טענה כנגד המועצה.ציע תהיה עמבלי שלמ

 
 יםיות ותיקונשינויים הסתייגואיסור הכנסת   .7

 עצהומה .המכרז, לרבות ההסכםאו לשנות את מסמכי ו/ או לתקןו/אסור למציע למחוק  7.1

, ות המציע מתנאי המכרזהסתייגמשום  י, מחיקה או תיקוןנוישראות בכל תהא רשאית ל

 .ול את הצעתוספלו

תה תגל. נהמועצההצעה ע"י חשבונית, תתוקן ה התגלתה בה טעות אם בשעת בדיקת ההצעה 7.2

שצויין בהצעה, תתוקן  שירותן המחיר של כל ביו השירותיםן המחיר הכולל של תאמה ביאי ה

כל טעות ע כאילו הסכים ש, ויראו את המצישירותכל ל ש מחירעל ה אי ההתאמה בהסתמך

 קן כאמור לעיל.שתתגלה בהצעתו תתו תחשבוני

ם הנדרשים ממנו )למעט הוספת הפרטי המכרזשינוי, מכל סוג שהוא, במסמכי  המציעערך  7.3

, עם זה בלבדרשאית, מט יםועדת המכרז( תהא כרזהמומות המיועדים לכך במסמכי במק

, כך לתקן את הצעתו מציעלהורות ל, עתה הבלעדי, או לפי שיקול דהצעהל את הלפסו

ו/או  לא התייחסה כלל לשינויים ועדת המכרזים. בכל מקרה )גם אם שתעמוד בתנאי המכרז

, כפי שנקבע ע״י המועצה המכרזיחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי  הסתייגויות כאמור(

, כי היא מתעלמת למציע זיםועדת המכר דיעהת. הושת הצעורון להגבמועד האח

, ייחשב המכרזנשוא  השירותלבצע את ו/או  ההסכםלחתום על  המציע ההסתייגויות, וסרבמ

להבטחת ת לחלט את הערבות והמועצה תהיה רשאי, ציעמההדבר כהפרת התחייבויותיו של 

קשר ולהת כייתות זת לבטל אעצה רשאיהמולהלן. כן תהיה  10הצעת המציע הנזכרת בסעיף 

 .אחר מציעם ע

 



8 
 

 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 החוזהבהרת מסמכי ה .8

ל ל כע, אלי גטרמר , המועצה למנכ״ליע המציע בכתב ודי 26/6/2022יום  לא יאוחר מאשר 18.

כל ספק  לע /אוצא במסמכי החוזה, וסתירה, שגיאה, אי התאמות או חוסר בהירות שמ

 וזה אומכי החבמס ין כלשהו הכלולינשהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ע

ת הבהרה שהוגשו שאלועל  המועצה תהיה רשאית שלא להשיב .הזהחולעבודות נשוא  הנוגע

 לאחר התאריך הנקוב לעיל.

 WORDבאמצעות קובץ  ,yehuda.muni.il-mankal@evenמייל להודעה כאמור יש לשלוח  8.2

 ור חוזראישמצעות או בא 8915002-09בלבד. על המציע לוודא קבלת הודעת הדוא״ל בטלפון 

 .לא תיעננה PDFשתועברנה באמצעות קובץ  גש, כי שאלותהודעתו. מוד תעל קבל

לה את מספר , ולכלול במסגרת כל שאנייייו באופן ברור, תמציתי, ענעל המציע לנסח שאלות 8.3

כרז אליהם מתייחסת שאלתו, תוך ציון ן הסעיף בחוברת המכוהסעיף ות העמוד, מספר

 .תשובותען את הליה יש למת דוא״ל אבותכ

תשובות בכתב  המנכ״לכאמור הודעה במכתב כאמור לעיל, ימסור  למנכ״לע מסר המצי 8.4

יך , לא יאוחר מתארבמועצה )אצל מנכ״ל המועצה(המכרז אשר נרשמו משתתפי למציע ולכל 

המכרז שנרשמו כאמור, התשובות תישלחנה בכתב ובאופן אחיד לכל משתתפי  .28/6/2022

ודא בטרם הגשת אחריות כל משתתף לוהאינטרנט של המועצה. בוסף תועלנה לאתר ובנ

ו מי מטעמו . תשובת המנכ״ל ו/א, אם לאוהצעתו במכרז האם היו תשובות לשאלות הבהרה

ות או הסברים שניתנו בע״פ ו/או ע״י גורם אחר מלבד ת. כל פירושים, הבהרתהא סופי

 ועצה.המנכ״ל ו/או מי מטעמו לא יחייבו את המ

טעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע ״ל ו/או מי מהתשובה מצד המנכבקבלת איחור  8.5

יה רזים, ודין הצעתו יהת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכבהארכ

 ת במכרז לכל דבר ועניין.כדין כל הצעה אחר

ת לאמור תן מיוזמתו הבהרומבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנכ״ל ו/או מי מטעמו לי 8.6

, וכן תפורסמנה בו והודעה בכתב תינתן לכל משתתפי המכרזקן טעויות שנפלו במכרז ו/או לת

צעתו במכרז, האם באתר האינטרנט של המועצה. באחריות כל משתתף לוודא בטרם הגשת ה

 .היו עדכונים ו/או הבהרות כאמור

פרד י ובלתי ננטגרלחלק אי ו להיותף זה יהפכתשובות, הבהרות ותיקונים שניתנו כאמור בסעי 8.7

 מסמכי המכרז. לממכלו

ו/או  המנכ״להמציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו על ידי  8.8
בלתי ב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בכתמי מטעמו, אלא אם התשובות ניתנו 

 .נפרד הימנה

 
 ועצהמהרכוש  -מסמכי החוזה  .9

ה למטרת י, והם נמסרים למציעים בהשאלהבלעדוקניינה  עצההמוהינם רכושה של  הז זרמכמסמכי 

יעתיק א ל זכרהמ, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי למועצההצעות  תהגש

 מאשר המועדלא יאוחר  למועצה םראותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזי

  .שת ההצעותהאחרון להג
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 עהמצית הצעת ת והבטחורך השתתפות לצערבו .10

שלמות, ולהבטחת קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובלהבטחת התחייבויותיו של המציע ל 10.1

ערבות בנקאית אוטונומית  ועצה, יצרף המציע להצעתורצינות הצעתו של המציע ושיפוי המ

על פי מהפניה, סקים אחד מיום ע א יאוחרמיידי ולוניתנת על פי תנאיה לחילוט  בלתי מותנית

לפי  ,3/10/2022בתוקף עד ליום  ,עמםת של ראש המועצה ו/או הגזבר ו/או מי מטצדדי-דפנייה ח

עשרת ש"ח ) 00010, סכום שלהמכרז( בלמסמכי  1-דמסמך ה )הנוסח המצורף למסמכי מכרז ז

  .ע במכרז זהשם ״מבקש״ הערבות הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציש"ח(  אלפים

ות יעמדו ותוקף הערבת בנוסח אחר, ובלבד שסכום ותהיה רשאית לקבל גם ערב עצההמו

לוט ניתנת לחי , וכי תהיהנית לפקודת המועצהכי הערבות תהיה בלתי מותות סעיף זה, ישדרב

 .ת של מי מטעם המועצהצדדי-יה חדעל פי פני

רבות לתקופה אריך תוקפה של העבמידת הצורך ועל פי דרישת המועצה, מתחייב המציע לה 10.2

 וכה במכרז.   ת זנוספת עד לקביע

ה ם מי שיקבע ע״י המועצלה לאחר שיחתם הסכם עם שהצעתם לא נתקבהערבות תוחזר למציעי 10.3

הי. מציע שהערבות שהוגשה על ידו במסגרת כלשלת הצעת המציע מסיבה כזוכה, או לאחר פסי

או על תוצאותיו, אלא אם  ר על הזכיה במכרזבמכרז הוחזרה לו כאמור, לא יוכל לערע הצעתו

חזרתה חודשים מיום ה 3הינו רבות שתום תוקפה ו לערער, עהמציא למועצה במצורף לבקשת כן

 ת מוסמכת בערעור.וטיהכרעתה של ערכאה שיפ ה לפי דרישה עד לקבלתלמועצה, ויאריכ

 אליפסל על הסף, ות -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 10.4

 .המכרזים לדיון בפני ועדת כלל תובא

ת טענותיו, בכתב או בע״פ, תנה למציע הזדמנות להשמיע אהמועצה תהיה רשאית, לאחר שנ 10.5

או את חלקו, על פי שיקול דעתה ב בה הנקו לט את מלוא הסכוםלחו יג את הערבות לפירעוןלהצ

נות ובשלמות, ובכלל תנאי המכרז בדייקהמוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את 

כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, חזר בו  וסר ניקיוןהג בעורמה, בתכסיסנות או בחזה אם נ

מלא אחר ירב ל/או סבכל צורה שהיא ו להש ה, או חזר בו מכל חלקמההצעה בעודה בתוקפ

ם להצעה וליתר הדרישות ממנו בגין הזכייה במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתא

ש פיצויים הערבות ישמאחרת מהוראות המכרז. סכום  מכי המכרז ו/או סטה בכל דרךמס

בזכות המועצה ע פגה. חילוט הערבות לא יקבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצע

 מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה. צוייםוע פילתב

 השירותה להבטחת ביצוע עזוכה את הערבות, בערבות קבוליף העל ההסכם יחבעת החתימה  10.6

 .(2-דמסמך ובנוסח המצורף למסמכי מכרז זה )פי תנאי ההסכם נשוא המכרז, ל

 
 המועצה החלטותההצעות ובחינת  .11

 הי.הצעה כלש וביותר א הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה  צההמועאין  11.1
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, או משום שאינה יהנאאו ת רהסבירה בשל מחי הצעה שהיא בלתילפסול המועצה רשאית  11.2

 .ה כדבעימונע הערכת ההצע הצמכרז באופן שלדעת המועתייחסת לתנאי המ

 -טריונים הבאיםיבחינת ההצעות תהיה על פי הקר 11.3

 %50 -כספיתצעה הגובה הה 11.3.1

 (.50%)ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל ציון מרבי  11.3.1.1

י הזולה ביותר על פיתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי למחיר הצעה  11.3.1.2

 ה:סחהנו

 X 50  ביותר הההצעה הזולמחיר  

 מחיר ההצעה הנבחנת   

 -או שהציע מועמד מטעמו )ובמקרה שהמציע הינו תאגידיע סיון מוכח של המצינ 11.3.2

 %01 -בשלטון המקומי( םירותיתן השלנו

שוא מכרז זה תן שירותים כדוגמת השירותים נבמוחיובי מוכח ניסיון  11.3.2.1

ע ת שהמצית מקומירשולכל דות ונק 2ג שינתן יהיה ות מקומיות. הדרולרשוי

( לנותן השירותים -או שהציע מועמד מטעמו נו תאגיד)ובמקרה שהמציע הי

מעבר למספר ויותר,  שנתיים קופה שלבמהלך תלה שירותים כאמור  סיפק

 הנדרש בתנאי הסף. הרשויות

נות אל כל אחת פל םרשאי (,להלן 11.3.3.1בסעיף כמפורט )הריאיון  כיעור 11.3.2.2

כדוגמת השירותים  נתן המציע שירותים ןומיות להות המקואחת מהרשוי

רשות מקומית  של אותה ות הרצוןערר את מידת שבי, ולבהזא מכרז נשו

 .ומהשירותים שהעניק לה (או מנותן השירותים) מהמציע

יע המצ עם היארה שצבעבר  יסיוןלהתחשב גם בנ מועצה רשאיתהמודגש, כי 

 .יסיון עבר כאמור(נכל שנצבר )אם וכ

כל ת )כמלצובאיכות הה רשאים להתחשב איון ירעורכי ה יהיוהניקוד  בעת 11.3.2.3

שהינן חיוביות להעניק את מלוא הניקוד, וכלל שאינן חיוביות להעניק את 

 ו כלל(.חלקו או לא להעניק

 זהנשוא מכרז  רותיםסיונו בתחום השיימנ אישיתמות התרשראיון עם המציע ו 11.3.3

או שהציע  שהמציע הינו תאגידה רק)ובמאודות המציע  ות המציעחוו״ד של לקוחומ

 %40 -( שירותיםלנותן ה -מד מטעמומוע

 , עמנהל שפ״, המועצה ממנכ״לרכב ועדה שתואיון יתבצע על ידי יהר 11.3.3.1

מציעים ון ישלח רק ל. זימון לראיהמנכ״לוגורמים נוספים ככל שיקבע 

תן וניתייצב לראיון מצאה כשרה. אי הסף ושהצעתם נשעמדו בתנ

 .המציע או מנהל בכיר מטעמוגם  -השירותים ובמקרה שאינו המציע

)או למועמד דעתם באשר למציע  עורכ/י הריאיון את ון יחווהריאיבסיום  11.3.3.2

 -כדלקמן ,התאגיד, מקום בו המציע הינו תאגיד(

 נקודות(; 5 דהתרשמות כללית )ע 

 ת(;ודונק 5 )עד והשקיה ידע בנושא צמחייה 
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 כולל מתן אישור בטיחות במוס״ח לאחר ם )יזום עציבנושא ג ידע

 נקודות(; 5)עד  ביצוע סקר עצים(

 2)עד  וכו׳ צוג מול רשויות שונות כגון קק״ל, מע״ציניסיון בי 

 ;נקודות(

 נקודות(; 6עד ) שחק וספורטניסיון והבנה בתחום מתקני מ 

 מגוונים ונרחבים )עדעל אחזקת שטחים  בייעוץ, תכנון ופיקוח ניסיון 

 ות(;נקוד 8

 נה לביצוע עבודות אחזקה ניסיון בניהול בעלי מקצוע וקבלני מש

 נקודות(; 5)עד  בגנים ציבורייםוגינון 

  ניסיון בהכנת וליווי מכרזים לעבודות קבלן/קבלני גינון לביצוע

 נקודות(; 2יים )עד וריבעבודות אחזקה וגינון בגנים צ

 2שכונות )עד  ובות,ך, רחנורוני: גנים, מבני חיבתכנון עי והבנה ניסיון 

 נקודות(;

למסמכי ׳ חבמסמך ורט ביחס לכל מציע דף כמפ לאו/י הריאיון ימעורכ

קבל הניקוד שיעל ידי יותר מאדם אחד, יקבע הריאיון יערך ש ככל המכרז.

 . ןהריאיועורכי כל  ע״ילמציע שיוענקו ם הציוני ממוצעע״פ המציע ברכיב זה 

בשלושת הקריטריונים הגבוה ביותר צרפי מהניקוד קבל את התר שאהצעה הככלל,  11.4

 .עה הזוכהכהצלעיל, תוכרז  11.3בסעיף  המפורטים

ההצעות היא של עסק  מן תאחותה מידה על שתי הצעות, להמליץ באו שהוועדה, כי י מצאה 11.5

אישור , בעת הגשתהלה,  ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לע שה, תמליץ הוועדהשבשליטת אי

 .1992 -בהתשנ״זים, המכר וק חובתב׳ לח2 ם בסעיףותצהיר כהגדרת

רצון לשביעות  םתר עבודמציעים אשר לא ביצעו בעב תהא רשאית לדחות הצעות של הוועדה 11.6

 ל דעתה.אינם מספיקים, לפי שיקושוריהם שכי עתדאו שנוכחה ל המועצה

ה חרים, אם יוכח לכאוראום עם משתתפים אל הצעה שהוגשה בתיים תפסול כרזועדת המכ 11.7

 .כל דרישות המכרזאחר  ימלא אם הזוכה לא זה ו/אוקשר כ

הסברים וניתוחי בהצעתו,  ן, בעת הדיוהמציעזכות לדרוש מאת הוועדה שומרת לעצמה את ה 11.8

ימים מיום  3ך וחים הנדרשים בתומתחייב למסור את כל ההסברים והנית יעצוהממחיר, 

ת פק לא יניח אסבר שיסאו שהה מור,ר ו/או ניתוח כאיסרב למסור הסב עהמציישה. אם הדר

 .ואף לפסול את ההצעהמסקנות לפי ראות עיניה,  אית הוועדה להסיקה, רשדעת

לברר פרטים זמין מציע כדי לה (בתיתהא רשאית )אך לא חי י שהסמיכה,מ וא, ו/הוועדה 11.9

לגרוע בלת החלטה. מבלי אחרים הדרושים לה לצורך קים טרפתו, וכן להשלים בהצע

ידע נוסף ציעים מל אחד מהמוש מכת לדרשומרת לעצמה את הזכוהמועצה מהאמור לעיל, 

י פל עאו מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו /מציע ובות ניסיונו ויכולתו של האודות הצעתו, לר

 וך בדיקות, אך לא חייבת, לעריתכן תהא הועדה רשא .סמכי המכרז ו/או ההצעה למכרזמ

חות ת הלקולרשימפניה , לרבות באמצעות עמוו מי מטיסיונו של המציע ו/אאודות נוחקירות 

, להשתמש תב. הוועדה תהא רשאית, אך לא חייזהמציע במסגרת הצעתו במכר שהמציא

 .( לצורך הערכת ההצעותעשונש לם וככבתוצאות הבדיקות )א
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ה, או נאישל מחירה או תבלתי סבירה ב חשב בהצעה שהיאהתרשאית שלא ל התהיהוועדה  11.10

או שהוגשה  האישורים הנדרשיםה כל ו אליאו שלא צורפ רטת דיהסות מפושאין בה התייח

אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את  לדעתה וש על פי מסמכי המכרז, אםשלא במבנה הדר

 ה כראוי.הצעהת כהער

 
 כשיר שני .12

 ירוג לאחר ההצעהתו הינה הבאה בדר במציע שהצעחוועדת המכרזים תהיה רשאית לב 12.1

תוך שישה חודשים מיום ההכרזה כזוכה במכרז אם עד  ה יוכרזמציע ז הזוכה, כ״כשיר שני״.

ו חוזה או שיבוטל החוזה כה יחזור בו מהצעתו או שלא יחתם עמהשני, הזו וכה והכשירעל הז

 בה שהיא., מכל סישנחתם עמו

מכרז. לון להגשת הצעות שים מהמועד האחרפה לשישה חודוקצעת הכשיר השני תעמוד בתה 12.2

השני את תוקף הכשיר ה, והיא מוכן לכך, יאריך י המועצש על ידאם יתבקבמידת הצורך, 

 נוספת. הצעתו לתקופה

פה זו, פי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקולכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כל 12.3

 לבד, והיא תהאה בועצהשני נתונה לשיקול דעת המר כותיה. התקשרות עם הכשיבות הארלר

 סם מכרז חדש/נוסף.א לפרי אלשיר השנרשאית שלא לפנות לכ

 
 זחובת הזוכה במכר .13

( ימים ממועד קבלתו את הודעת 7הרי שבתוך שבעה ) (,"הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  13.1

הביטוחים כמפורט ם האישור על קיו הלמועצהמציא ליו ליהא עבדבר זכייתו במכרז  המועצה

 המכרז. סמכי׳ למבמסמך ג

 המועצהתהא ו חלקם, כולם אלעיל,  13.1בסעיף  יםטהמפור םהזוכה אחר התנאימלא לא י 13.1

כדי לפגוע בכל  אהבביטול זכיית המציע כאמור לעיל, לא י .כייתו במכרזל את זית לבטרשא

 ות שנטל על עצמוויהפרת ההתחייב שות המועצה כנגד הזוכה עקברלו כות או סעד שיעמדז

 תו למכרז.עם הגשת הצע

לעיל, תהא  המועצה  13.1סעיף יים הזוכה את האמור בהאמור במקרה בו לא יקגרוע ממבלי ל 13.2

ת לפי שיקול אזעם מציע אחר ו ה או התראה, להתקשר בהסכםהודע תת כלמבלי לרשאית, 

של   קב התקשרותהע ות לפיצויכענה ו/או תביעה ו/או זיה כל טהעדי. לזוכה לא תהבל דעתה

 קומו.אחר במ ציעם מה עהמועצ

 
 עלו/או התחייבות כל טובת הנאה  ההסכם, כולו או מקצתו, או הזוכה לא יסב ולא יעביר את 13.3

משנה  רשה להעסיק קבלניוילמען הסר ספק, הזוכה לא  במישרין או בעקיפין. ,אחריו לפ

ור ן האמרוע מתב. מבלי לגבכהל מראש ונלא לאחר קבלת אישור המ, אותיםרמתן השילצורך 

סמכי המכרז, ייבויות הזוכה עפ"י ממשנה כדי לגרוע מהתח קבלני בהעסקתלא יהא ל, לעי

 סמכי המכרז.ור במל כאמצה, הכלרבות אחריותו כלפי המוע

זה י הסכם פא מהמועצה לם כל שהוזכותו לקבלת סכו תאהזוכה לא יהיה זכאי להמחות  13.4

תהא רשאית  עצההמו ה.המועצגזבר כך בכתב של ל ראש הסכמהמלאחר, אלא אם קיבל 
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סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה לרבות  יין זה,רב לבקשות הזוכה בענלס

ת הזוכה או ובדעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת עריקול לפי שאו לה בתנאים שייר

 עו של ההסכם. חת ביצוטלהבבטחונות נוספים  קביעת

 
  צעותהההגשת מועד ן ופאו .14

 -׳מסמך ב -יעהצעת המצי המכרז. לים במסמכפסים הכלוק על הטש אך ורתוג הצעת המציע 14.1

 דבכל עמוד ועמוהמציע ידי על  םהחתומי. מסמכי ההצעה שני עותקים מקורייםתוגש ב

ה המכרז, לתוך מעטפ ם בהתאם לדרישותכל המסמכים הנדרשיל ףורבציהעותקים יוכנסו 

סגורה ת המציע תוגש הצעילה את המכ הכי המכרז. המעטפסמע בעת רכישת מישתימסר למצ

יבת ותוכנס לת ,_"11/_2022מס'  פומבייה מצויין רק "מכרז שעל, כבאופן ידני וחתומה

 3/7/2022ולא יאוחר מיום  דעהמועצה ו/או מי מטעמו  מנכ״לות ה בנוכחבמועצרזים המכ

 .בלבד 012:0בשעה 

ה הצע תקבללא תעיל. כאמור לרה ידנית סיאשר איננה מ ךאין לשלוח הצעות בכל דר 14.2

 .לעיל 141.כאמור בסעיף  לאחר המועדשנתקבלה 

ימים  90משך תיה לצרופוספחיה ווקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נתכל הצעה שתוגש תעמוד ב 14.3

כה לתקופה יוש מהמציע להארת לדרשאיה רהמועצה תהי .להגשת ההצעותמהמועד הקבוע 

 עשות כן.ציע יהיה חייב לוהמה במכרז, ד לקביעת זוכאת עוז, עצהו, כפי שתורה המנוספת

 קבוע ()ריטיינר חודשי גלובלי טרחהשכר ום סכפן שהמציע ינקוב ינתן באוהצעתו של המציע ת 14.4

מכרז לרבות תנאי העל פי  לעיל 1.1כהגדרתם בסעיף  ודש מחודשי מתן השירותיםבגין כל ח

אשר  ,מועצההמלא של הם לשביעות רצונה סכועל פי הוראות הה (2-מסמך אמפרט השירותים )

היקף )ללא קשר ל ₪ 14,500י של חודש סכום עלה על י לאו ₪ 9,000 שלחודשי סכום מ פחתילא 

 ;(ים שניתנו באותו חודששיהחוד השירותים

בהתאם להיקף , לעיל 1.1ף כהגדרתם בסעיים שירותה תהזוכה ידרש להעניק אמודגש, כי  14.5

מפרט זה,  בהתאם להוראות מכרז, יהוצרכ קול דעתהעל פי שי, אשר ידרש על ידי המועצה

קף מתן הקטנה של הי. הגדלה או עות רצונה המלא של המועצה, לשביההסכם שירותים,ה

 .רזכיר שהציע במחגדלת המדרישה להה עילה לכוכל שיעור שהוא, לא יקנו לז, בהשירותים

  מע״מ כדין.על התמורה המבוקשת יתווסף  14.6

ין וסוג אות, מכל מאת כל ההוצכלול ות ית,תהיה סופהמציע על ידי  שתהתמורה המבוק 14.7

וצאות הם, היטלים, עובדים, מיסי, לרבות שכר ך מתן השירותיםוציא הזוכה לצורשהוא שה

לם למציע הזוכה המועצה לא תשכי  . מודגש,כדומהדיות ורשהוצאות מ, תצלומים, נסיעה

על שיעורו בהתאם לה יר התמורוסף למחותי, למעט מע״מ אשר סכום נוסף מכל סיבה שהיא

  פי דין.

 
 מפגש מציעים .15

ההתכנסות תהיה במשרדי  .13:00בשעה  22/6/2022ים ביום ם מפגש מציעהמועצה תקיי 15.1

, אולם מומלץ חובה אינוים המציעמפגש  , אבן יהודה.53המועצה, ברחוב המייסדים  מנכ״ל

 .ף בולמציעים להשתת
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ת וכן ישאלו, התשובוש לותהשאל שאלות. הרות ולמענה עהביוקדש למתן מפגש המציעים  15.2

עם הפצתו, יהא חלק תתפים. פרוטוקול זה, בפרוטוקול שיופץ למש הבהרות שינתנו יתועדוה

 זוכה.בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם כשייחתם עם ה

 
  ביטול המכרז ו/או שינויים בו .16

ביחס מתאימה, לרבות ה צעהבאם לא תוגש אף  המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז 16.1

קציביות, ארגוניות או מכל סיבה ת ותמסיבת ו/או חתר מהצעה איו לא תוגש םדן ו/או אלאומ

היה ט. בוטל המכרז כאמור לעיל, המועצה תלחהבלעדי והמו אחרת, והכל לפי שיקול דעתה

ר ולהתקשר עם מי רשאית לנהל מו״מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אח

 פי דין. עדי ועלתה הבלקול דעיש הנ״ל לפי ים האחריםעים ו/או הגורמציהממ

 וכנת ו/אעם ה בקשר עתישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציה לא המועצ 16.2

רוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו ז, ובפרט אך מבלי לגהגשת הצעתו למכר

או /ווא המכרז ירותים נשצמצום היקף הש אוו/ או קבלתה החלקית קבלת ההצעה-עקב אי

 .ל המכרזביטו

 ון במסמכי המכרזהעי זכותההצעה וסודיות  .17

ן בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ייכו במכרז, לעועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא ז 17.1

 הצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין החל על המועצה.ה

: לןלהעסקיים ) תוו סודים ו/אות מסחריסוד , כוללתקהאו חל ו, כולהר כי הצעתמציע הסבו 17.2

ת פשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזו אין לא״( שלדעתייםסודים הקהחל״

 -על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן: םיועדת המכרז

מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם  למסמכי המכרז, ׳ובמסמך המציע יציין במפורש  2.1.17 

 י.עוחד משמ ורופן ברבא

צה כמי שהסכים ללא ועהמ תראהו ו,עתסודיים בהצ קיםאותם חל סימן את לאמציע ש 17.2.2 

מכרז. מציע וכרז כזוכה בוי הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה סייג למסירת

ם סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא סייג, שסימן בהצעתו את אותם חלקי

ה עים האחרים, במידציסודיים לעיון המ םנו כחלקיומשלא ס למסירת אותם חלקים

 מכרז.וכרז כזוכה ביו

תם או סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי 17.2.3 

לקים סודיים גם בהצעותיהם סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים ח חלקים אשר

ש על זכות העיון אוויתר מרש צה כמישל המשתתפים האחרים, ולפיכך תראהו המוע

 האחרים. םעילקים אלה של המציבח

יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית  פקס סרהלמען  17.2.4 

 זה. המכרזים, ואלו יפעלו על פי דין בענייןעצה ולוועדת למו
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סודיים ם כחלקי החליטה המועצה לאפשר עיון בחלקים שהמציע הזוכה הגדיר 17.2.5 

תוך פרק ב תהטג על החלפשר לו להשיאתו ,תראה לזוכה במכרזה צעתו, תיתן על כךהב

 ע על ידה ובהתאם להנחיותיה.הזמן אשר יקב

ם הגדיר ן בחלקים אותשגת הזוכה במכרז בדבר עיוה לדחות את הועצהחליטה המ 17.2.6 

 ללעיונו שו ת הצעתכחלקים סודיים בהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמד

 מבקש העיון.

  

__________________________ 

 ועצהראש  המ 
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אבן יהודה מקומיתמועצה   

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  בעניין אחזקת גני נוי ציבורייםלמועצה ופיקוח יעוץ למתן שירותי 

2-אסמך מ  

 מפרט השירותים

 

ידו  , אשר הוצג עלמטעמו רותיםשיבעצמו ו/או באמצעות נותן ה -יעניק למועצה ספק שיבחרה .1

עבודות ייעוץ ופיקוח בכל הקשור לגינון בשטחי  ,״( השירותים תןנו״ )להלן: כרזצעתו במבמסגרת ה

 -הגינון. לרבות

 ץ בנושא תכנון ואחזקת גני נוי ציבוריים;עויי 7.1

 פיקוח על תכנון ואחזקת שטחי הגינון; 7.2

 צוע אחרים;ידי קבלנים ו/או בעלי מק עלפיקוח על ביצוע עבודות אחזקה וגינון המבוצעים  7.3

ה, ניתוח תוצאות המכרזים, כתיבת בי המועצננים ברחמגוים טחי אחזקת שהכנת מכרז 7.4

 ווי ההליך המכרזי עד סיומו;המלצות לוועדת המכרזים, ולי

 ניהול יומני עבודה, בדיקת כמויות בפועל ואישור חשבונות לקבלני אחזקה וגינון; 7.5

 ב;מתקני משחק וריהוט רחות פיקוח על קבלן תחזוק 7.6

 רף;ה קיץ/חועונחי על שתילת פרהכנת תוכניות לפיקוח  7.7

 הכנת תוכנית גיזום עצים קיץ/חורף; 7.8

 ועצה;יות עפ״י דרישת המנהל מטעם המהכנת תכנית שיקום גינות ציבור 7.9

כל מטלה נוספת הנדרשת על ידי המנהל מטעם המועצה, הקשורה לייעוץ ופיקוח בכל הקשור  7.10

 חי הגינון.שטלגינון ב

מנכ״ל המועצה ו/או  הוראותוביצועית ל פוף ניהוליתה כיהי, יםו נותן השירותהספק הזוכה, א .2

 אות מי שימונה מטעמו מעת לעת. להור

פעמים בשבוע, בימים  4 העבודותידרש להגיע למועצה לצורך ביצוע , או נותן השירותים זוכה,ספק הה .3

 .ועצהבהתאם לדרישת מנכ״ל המו , א10:00-15:00ה׳ בין השעות -ו , ד'א׳, ג׳

ברמה מקצועית נאותה, ולשביעות רצונה  עבודותהאת  בצע, ין השירותיםנות , אוהספק הזוכה .4

 המלאה של המועצה. 

תוך התייעצות עם בעלי מקצוע מטעם המועצה, , יבצע את העבודות ותן השירותיםכה, או נהספק הזו .5

 לרבות יועץ הנגישות.

 .רזמכי המכ׳ למסד מךמס -ולות במסגרת ההסכםכלהוראות מפורטות נוספות  .6
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יהודה מועצה מקומית אבן  

 _____11/____2022מס'  מביפורז כמ
  נוי ציבוריים חזקת גניבעניין אלמועצה ופיקוח יעוץ למתן שירותי 

׳בסמך מ  

 צעת המציעה

 

 לכבוד

 המועצה המקומית אבן יהודה

 נ.,ג.א.

 

  ני נוי ציבורייםצה בעניין אחזקת געולמ ופיקוחץ יעו ישירות קתלאספ__11_/2022 מס' ביפומ מכרז הנדון: 

 

 שותפות רשומה ח.פ./ _____ מס׳ ת.ז./____________"מ _________חה /ואני .1

______________, מרחוב _____________________________, עיר ______________

 ,/יםייב/ים ומאשרמתח ם,/ירימצה ____________________, טל: ______________________,

עים למכרז הנדון, וגנההמכרז את כל מסמכי  ונוהבנתי/בעיון  /נוקראתי בחנתי/נו בזהירות, כי

על כל מסמכיו, לרבות עיון בתיקונים  __11_/2022מספר  פומביכרז מ את -יחדכולם  -והעתידים להוות

ו, כל תי/נשערכקבות בירורים ו בעלני/לודעו ו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו למסמכי המכרז, וכן שנ

ה הנני/ו מצרף/ים . לראיםלביצוע כרז והאפשרותמהוא ם למתן השירותים נשגעיהנוהפרטים 

 .              ׳(ט -מכים א׳מס) כרזמכי המחתימתי/נו על כל מס

כל ו זכרמנאי האת כל פרטי המכרז וכל מסמכי המכרז, וכי ת /נווהבנתי /נוכי קראתי /יםמצהיר /והנני .2

 /וואני, /לנורים ליכוומ , ידועיםכרזים נשוא הממתן השירותים על שפיעם המהגורמים האחרי

 בהתאם לאמור לעיל.  /נוצעתיהת א /נוי, כי קבעת/יםמצהיר /ולהם. כן הנני /מיםיםסכמ

 םובניידועים ומ למתן השירותיםאת כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים  /נולאחר שבדקתי .3

 בלא כל במסמכי המכרז םוליוהתנאים הכל תחייבויותאת כל הה /נוצמיעל ע לקבל /יםמציע /ו, אניו/נלי

התמורה בעבור , /נובהתאם להצעתי מהם לקכל חאו ו/ להעניק את השירותיםהסתייגות, ובכלל זה 

 1-אמך סלמ 1מכלול השירותים המפורטים בסעיף  ור, וזאת בעבבהצעתנו זו להלן /נוהנקובה על ידי

׳ דמסמך  -רותההתקשהסכם בו למסמכי המכרז, 2-מסמך א -יםהשירות טמפר, בלמסמכי המכרז

 .  למסמכי המכרז

 את כי:ב/ים בזיחים ומתכים/יר/ים מסיהאני/ו  מצ .4

להענקת שורים הדרושים ת, הרישיונות, הניסיון והכית, הכשירול/י הידע, המומחיואני/נו בע 4.1

גם ו רשים,דות נת ורישיונסמכו, גם מבחינת הימוןהמנשוא המכרז, גם מבחינת  השירותים

 המכרז. , בהתאם לכל מסמכיבהקשר של ניסיון מקצועי בותלר עיתמבחינה מקצו

כח האדם הדרושים על החומרים והציוד, המתקנים,  להשיג את כל /נויוחיש בכ , או/נוברשותי 4.2

שבמסמכי  יםנשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנא להעניק את השירותיםמנת 

 .ההסכם
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התחייבויות על פי הוראות ו/או הרישות כל הד שהיא לבצע אתנה בחיכל מ, ים/מסוגל נו/נינה 4.3

 ו/נשר איתיבמכרז והמועצה תתק /נזכהאזכהמידה ו, כי בםי/מתחייב , ואני/נוההסכםהמכרז/

, בהתאם לצורכי המועצה םנשוא המכרז בשלמות השירותיםאת  אעניק/נעניקבהסכם, 

 הרצונלשביעות , /נובהצעתי ההנקוב מורהתהתמורת , מכרזה, בהתאם למסמכי השתולדרי

 .המלא של המועצה

ם מסמך ההוראות למשתתפיתתפות במכרז כמפורט בכל תנאי הסף להשאני/ו עומד/ים ב 4.4

 למסמכי המכרז(. 1-אמסמך )

י די לד חתימת הסכם ההתקשרות עחודשים ממוע 12 -תקופת ההתקשרות תהיה לש /נוידוע לי 4.5

ה ורולה בלבד שמ , וכי למועצה״(תקשרותההתקופת : ״)להלן ועצהל הממורשי החתימה ש

לן: הל) חודשים כל אחת 12תקופות נוספות של  4 -שרות בהזכות להאריך את תקופת ההתק

 .סור לי/נועה בכתב שתמד, וזאת בהו(״אופציההתקופות ״

שאית צה רתהיה המועהאופציה ת עוד ידוע לי/נו כי במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופו 4.6

/נו ימים, ללא שתהיה לי 30ש של ם בהודעה מראקשרות לכלל סיוואת ההתההסכם  להביא את

 ם.יקמתן נימוצורך ב ענה ו/או תביעה כנגדה, וללאכל ט

פן מיידי עם קבלת ההודעה יות ערוך להתחיל במתן השירותים באוזוכה לההו כי על ידוע לי/נ 4.7

 על זכייתו במכרז.

או להפחית,  הוסיףים, לת את היקף השירותשמורה הזכות לשנועצה למו ידוע לי/נו כי כן ומכ 4.8

 כיה.שהיא, בהתאם לצר ההגבלבכל עת, כפי שתמצא לנכון וללא 

השגת כל , לרבות י/נוצעתך תימחור מדוייק של הכל הטעון בדיקה, לצורהיטב את בדקתי/נו  4.9

ודרכי  יםהשירותיקף לל ה, כו/יםמגיש ני/ונה הפרטים הרלבנטיים לצורך תימחור ההצעה אותה

ור את תנאי המקום, ת כל האמצעים האחרים הנחוצים כדי לחקקיטונ ההסכם צוע, קריאתביה

, יםירותהשבעת ביצוע גלות ת הקשיים העלולים להתהנדרשת, וא יםתהשירוות מהות וכמ

 כלהיטב את  נובדק/יתבהתבסס על כל הפרטים הנ"ל, ולאחר שבדק י/נואת הצעת והכנתי/הכנו

 .קהן בדיהטעו

 יםהשירותולאחר שכלל הפרטים הנוגעים לביצוע  ת כל האמור לעיל,/נו אלאחר שבדקתי 4.10

כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים  צמי/נו אתלקבל על ע /יםיעצמ/ו עים ומובנים לי/נו, אנידוי

בהתאם  מהםלק ח ו/או כל יםהשירותלבצע את במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה 

 .להלן 11ז, כנקוב בסעיף שהצעתי/נו במכר חודשיתמחיר התמורה ה, לפי ו/נתילהצע

 תא כולליוה ,תסופי ההינו להלן נתעצבהרשם י שנ, כפנועל ידי/ תהמבוקששית דהחו התמורה 4.11

נשוא  בהענקת השירותיםלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בין מיוחדות ובין כ -ות וצאאת כל הה

לא אהיה/נהיה  ברור לי/נו כי .עהמצי רווח תבו, לררז/החוזההמכ תנאיעל פי  -חוזה /ההמכרז

 ן.די פי לשיעורו ערק מע״מ כף סווית לתמורה אי/ם לכל תשלום נוסף.זכ

 ת הנאה על פיוכל טוב צתו, או, כולו או מקהסכםאת ה לא להסב ולא להעביר יםמתחייב/ אני/ו 4.12

לא לי/נו כי ע ספק, ידו רהס למען או בעקיפין. ןיו/או התחייבות על פיו לאחר במישר

 מנכ״ל, אלא לאחר קבלת אישור הענקת השירותיםבלני משנה לצורך ק יקהעסנורשה לאורשה/

ני משנה כדי לגרוע קבל עסקתהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא ב ובכתב.מראש  המועצה
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מסמכי במור ל כאי המועצה, הכפלכמסמכי המכרז, לרבות אחריותי/נו התחייבויותיי/נו עפ"י מ

 .המכרז

לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה  /נולהמחות את זכותי יםזכאי/ ההי/נכי לא אהיה /נויידוע ל 4.13

המועצה  ה.מועצבר הזמראש הסכמה לכך בכתב של ג /נואלא אם קיבלתילפי הסכם זה לאחר, 

חאה או התניית ההמ םבעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומי /נולסרב לבקשתי תהא רשאית

להבטחת ביצועו של קביעת בטחונות  תרבוהבלעדי, לול דעתה לפי שיק ם שייראו להיבתנא

 ההסכם. 

נשוא  ותיםרמתן השידרשים עפ"י כל דין לצורך התנאים הנ לעמוד בכל יםמתחייב/ /וכמו כן אני 4.14

 .המכרז

 לם לכבהתאנשוא המכרז  םיתלהעניק את השירו /יםמתחייב /ובמכרז הנדון, הנני /נזכהאם אזכה .5

מסגרת לוחות מועדים ובב, וזאת המועצהשל  ה המלאנורצ ולשביעות חוזה, ה תנאי המכרז ולמסמכי

 בחוזה.ז והזמנים הקבועים במסמכי המכר

 /נועתכם בדבר זכייתי( ימים מתאריך הוד7ך שבעה )ות /יםמתחייב /ותתקבל, הריני /נואם הצעתי .7

 ׳ למסמכימסמך גהמכרז )פי תנאי ם, כנדרש על טוחיישור על קיום הביאה את להמציא לידיכם במכרז

 המכרז(.

, לעיל 7בסעיף  ההמנוי העולהפ את /נבצע, שאם לא אבצע/נוידוע לי, כי תזאב /יםמצהיר /ואני .8

תהא  עצהמווהבמכרז תבוטל,   /נוזכייתי ,נשוא המכרז לבצע את השירותים /נואת זכותי /נאבדאאבד

המועצה ו לרשות או סעד שיעמד רוע מכל זכותמבלי לג זאת , כלציע אחרמר עם קשלהתרשאית 

 ./נו למכרז זהיתעצמי/נו עם הגשת הצעת שנטלתי/נו על נגדי/נו עקב הפרת ההתחייבוכ

 כל מסמכיעל תימה המכרז כמוה כח ר הטוב הריני/ו מצהיר/ים כי חתימתי/נו על מסמכיהסד ןלמע .9

 .החוזה

, בהתאם נו/מאיתמנידרש מייך שיארבתבאופן מיידי, ו תיםשירובמתן הל תחילה /יםיבמתחי /והנני .10

 .קבוע בחוזהל

 רט במסמכי המכרזם למפוא, בהתכרזותים נושא המריאת הש להעניק /נועל עצמי /יםמקבל ונ/הנני . 11

 היא כדלקמן: /נווהצעתי

 

רט במפ המכרז, למסמכי 1-במסמך א 1בסעיף רתם כהגדבעבור ביצוע מכלול השירותים   1.11

, (המכרז למסמכי מסמך ד׳) ההתקשרות וכן בהסכםי המכרז( סמכלמ 2-מסמך א) שירותיםה

 םי/ו מבקשי/אנביעות רצונה המלא של המועצה בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות ולש

ים: )במיל_____________ ₪ _______של _ תחודשי תמורה

 .(םשישקלים חד ______________________________

 . [₪ 14,500 על תעלהא ול ₪ 9,000 -מ תפחת אל תשהמבוק מורהתה]

לפי  -ומים הנ״ל תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליטהסכמ מורה המבוקשתפחתה הת

נמוך אשר להתייחס לסכום  ת המציע, אופסול את הצעל םהא שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי,

 ₪ 14,500על ולה לסכום העלהתייחס  יןולחילופ, ₪ 9,000אל סך של כ ₪ 9,000 של מסכום

  .₪ 14,500ל כאל סך ש

צוע ו על פי דין במועד ביה שיעורווסף מע״מ כפי שיהיל יתלעי 11.1בס״ק  ם הנקובולסכ 11.2
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 התשלום.

את כל  הבחוב מתלעיל מגל 11כאמור בסעיף  /נול ידיע תהמוצע ההתמורכי  /יםרימצה /והנני .12

נשוא המכרז.  ירותיםבמתן השות שהוא הכרוכסוג מכל מין ו כלליות, יןדות ובחן מיווצאות, ביהה

נשוא  /נוויותייסוי מלא להתחייבלעיל מהווה כי 11כאמור בסעיף  ו/נאותו הצעתי התמורהיר מח

נשוא  השירותיםלוות ואחרות הדרושות לביצוע הוצאות נ שרדיות,אדם, הוצאות מ החוזה לרבות כוח

א המכרז, על כל שונ םמתן השירותיספת בגין ה נוכל תמור /נושולם לית זאת כי לאבהר כרז. מובהמ

 .לעיל 11בסעיף למפורט , מעבר םכרוך בהה

 1-א ךבמסמ 5 ם על פי סעיףישאת כלל המסמכים והאישורים הנדר /נולהצעתי /פיםףמצר /נוהנני .13

 המכרז. מכילמס

ת המכרזים ועד על פי מסמכי המכרז רשאישור הנד מסמך ו/או ף/נצרכי במידה ולא אצרף /נוידוע לי

  ./נוצעתיל העלולה לפסו

יג כל מידע/ הצל /מאיתנוש ממניהזכות לחקור ולדרו מכרזים שמורהכי לוועדת ה /נולי ידועעוד  .14

, למתן השירותים /נו, התאמתי/נו, מומחיותי/נויסיוני, נ/נוילהוכחת כשירות מסמך נוסף שיידרש

ע/ המסמכים, מידלוועדה את מלוא ה סורלמ ם/יחייב /נהיהאהיהו /יכיו"ב ואנולצות, ות המלרב

ועדה כאמור, רשאית הוסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא ור מלמס /נסרבאסרב דעתה. אםלהנחת 

 .זו נו/הצעתי תואף לפסול א היות לפי ראות עינלהסיק מסקנ

עות להגשת הצ עד האחרוןמויום מה 90 שך תקופה שלהצעתי/נו זו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במ .15

ה הצעתי/נו תהי -יום  90תקופה נוספת של רוש הארכת הערבות לתד שהמועצהלמכרז. במידה 

 כרז. מלהכרזת זוכה ב רוש המועצה, ועדה נוספת כפי שתדבתוקף למשך תקופוהצהרתי/נו זו 

ני כשרה עפ"י די כהצעהה שירדי להככזו ב /נועתישאין בעצם הגשת הצ /נו, כי ידוע לי/יםמצהיר ו/הנני .16

עומדים בתנאי המכרז  /נוגשתימסמכי המכרז שה זו תלויה בהיות /נועתיהצ מכרזים, וכי כשרותה

 שבו.לרבות תנאי הסף המהותיים, 

ת כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מחייבת א חד, היאיותר מאדם א ידאם הצעה זו נחתמה על י .15

י כל יד ו הובא עללראותו כאיליש  ון יחידזו מובא בלשה מפרטי הצע פרטל מקום שמהם לחוד, ובכ

 לחוד. מהם יחד ועל ידי כל אחדהחתומים מטה ב

 תומחייב עומדת בתוקפה אאו לתיקון, והי לביטול, לשינוי זרת ובלתי ניתנתהצעה זו היא בלתי חו .16

 כאמור דלעיל. /נואותי

את  /יםמקבל /ואני כנו,את תו /נונתירז והבמככי הל מסמכאת  /נוראתיבזאת כי ק /יםמצהיר  /ואני .17

על כל טענה , ואני/ו מוותר/ים לא כל עורריןעל כל נספחיו ל המכרז יבים במסמכנאים הכתוהת כל

 .כאמור אי הבנהדיעה ו/או י יאעל  שה המבוססותתביעה ו/או דרי ו/או

 תפים אחרים.שתיאום עם מתכל קשר או  ים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא/נו מצהיראני/ .18
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 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 :על החתום /נויבאת ולראיה

___________________  _____________________ 

 חתימה  יךתאר

____________________ ___________________ _____________________ 

 תכתוב .צ.ח./ח.פ./מס' ת.ז מלא םש

___________________  _____________________ 

 מס' פקס  ןומס' טלפ

 

 את האישור להלן: לאאגיד/ שותפות,  יש למנו תאם המציע במכרז הי

 רשואי

"ה זאת כי חתימות ה________ מאשר בגיד ____________ עו"ד/רו"ח התאאני הח"מ ________
/ים מנהל/ים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד _, המשמש___________, _____________________

 דין את ההחלטה להציעכ תאגיד קיבליין, וכי הוענ כל דבראת התאגיד ל ת,כי ההתאגדומ, עפ"י מסיםמחייב
  ל.את הצעתו כאמור לעי

___________________ ____________________ _____________________ 

 החתימ בתד/רו"ח וכתו"ועשם  תאריך
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 ___________________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  ני נוי ציבורייםאחזקת ג ייןבענלמועצה יקוח פו יעוץלמתן שירותי 

 

 ׳גסמך מ

 יםום ביטוחאישור קי
 

 אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור ה בין התנאים במקרה של סתירליסה וחריגיה. יחד עם זאת, פוה איכל תנ

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ
 שם

 יתהמועצה המקומ
  יהודה בןא

 שם
 למלא

 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 מוצריםקת אספ☐

ירותי ש  - אחר☒
למועצה ופיקוח יעוץ 

בן יהודה מקומית א
בעניין אחזקת גני נוי 

 ציבוריים

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

  אחר:☐

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
, 53חוב המייסדים ר

 דההוי אבן

 מען
 למלא

 

 סוג הביטוח
 

אחריות  לותגבולפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/  תאריך סיום
 סכום ביטוח

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

ת יואחר 302  ₪ 500,000   ביט  צד ג'
 בתלצו

הרחב  304
 שיפוי

ויתור על  309
טובת תחלוף ל

 מבקש האישור

כיסוי  315
 לתביעות המל"ל

מבוטח  321
נוסף בגין מעשי 

או מחדלי 
 המבוטח

מבקש  322
האישור מוגדר 

 זהכצד ג בפרק 
 ראשוניות 328

רכוש  329
מבקש האישור 

 ייחשב כצד ג
  ₪  20,000,000   ביט   אחריות מעבידים

 
ב הרח 304

 יפושי

ויתור על  309
לטובת  תחלוף
 האישור מבקש

מבוטח  319
נוסף היה וייחשב 
 מעבידם של הנ"ל

 ראשוניות 328
אובדן -301  ₪ 1,000,000     אחריות מקצועית

  מסמכים

אחריות  302
 צולבת
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

דיבה/ -303
  השמצה

הרחב  304
 שיפוי

ויתור על  309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

מבוטח  321
נוסף בגין מעשי 

 -טחומחדלי המבו
 מבקש האישור

מרמה ואי -325
  יםיושר עובד

פגיעה -326
  בפרטיות

עיכוב/ -327
  שיהוי
 ראשוניות 328

תקופת -332
 חודשים 6 גילוי

 

 (:ג'המצוין בנספח  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפיפירוט השירותים 
 גינון, גיזום וצמחיה 017
 נים/יועציםמתכנ 038
 מהנדס/אדריכל/הנדסאי 040
 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה 085

 

)במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 ד'(

 ת()לדוגמא: מספר רישוי/כתובתיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת לשביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 הודהמית אבן ימועצה מקו
 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 

  םוי ציבורייני נבעניין אחזקת גלמועצה ופיקוח יעוץ למתן שירותי 
׳דסמך מ  

 כםסה

 
 2022 שנת לחודש ___________ ביום  הודהבאבן ישנערך ונחתם 

 
 

  המועצה המקומית אבן יהודה   בין:     
 , אבן יהודה53סדים ייהמ בומרח   
       "(המועצה: ")להלן   
 מצד אחד          

 
 

 _______________________________  ן:לבי

 ______________ ____,____מרח' ____   
 

 _______________. ___________, פקס. _לט
 

  ("ועץיה)להלן: "   
 מצד שני          

בעניין ה למועצופיקוח יעוץ  יתלמתן שירו __11__/2022מס'  יבפומ מכרזרסמה פ והמועצה והואיל

להזמין  המועצהת ינמעוני, ובהתאם לכך השתתף במכרז וזכה בו והיועץ ,רייםאחזקת גני נוי ציבו

 להלן;ה ז םורט בהסכ, הכל כמפנשוא המכרזם שירותיהיועץ את המאת 

פורטים מרותים הישוכי הוא עוסק במתן ה ,הכישוריםמצהיר, כי הינו בעל הידע הניסיון ו והיועץ להואיו

 בהסכם; 

 ; היועץו של התחייבויותיו ותנאי העסקתאת ן הצדדים לקבוע רצווב ילואהו

 :ין הצדדים כדלקמןוהוסכם ב, הותנה הראי לכך הוצ

 

 כללי .1

 מנו.יד הנפר ווה חלק בלתיהמבוא להסכם זה מה 1.1

זה  , ויש לראות בהם כנספחים להסכםמסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה 1.2

 תנאיו.וכחלק מ

 ץהיועוהתחייבויות הצהרות  .2

מך נוסף אחר הנדרש מס וכן כלכהגדרתם לעיל,  שטחי הגינוןכל  את בדקכי  ,ירמצה ץהיוע 2.1

א וה וכי, העבודה צועביך לצור ונות הנדרשות ממ, כי ביצע את כל הבדיקהעבודה ביצועלצורך 

 בקשר לכך. המועצהו/או דרישה כלפי  טענהמוותר בזאת על כל 
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

שביעות רצונה. לבהתאם לצרכי המועצה וזה, ו ט בהסכם, כמפורהיועץעל ידי ינתנו ותים יירשה 2.2

ת על פי במקצועיות ובמיומנו במומחיות,ם ניק את השירותימתחייב להעו, וכל מי מטעמ היועץ

 יים וכללי הדין החל.קצועהסטנדרטים המ

, על ירותיםוענקו השתאגיד, י ה היועץהיעל ידי היועץ באופן אישי. השירותים ינתנו למועצה  2.3

ץ במכרז. , אשר הוצג כמועמד היוע״(מבצע השירותים בפועל)להלן: ״ _____________ידי __

מועצה מת האם קיבל את הסכ, אלא מבצע השירותים בפועליף את להחלשאי יהיה רהיועץ לא 

ם בפועל, כאמור, יחולו תים על ידי מבצע השירותיניתנו השירו המחליף מראש ובכתב. לזהות

, ויראו בכל מקום בו נכתב היועץ השירותים בהתאמה יועץ וכן על מבצעהוראות הסכם זה על ה

 .נכתב ׳מבצע השירותים בפועל׳ לפי העניין וההקשרכאילו 

בפועל תים של מבצע השירו /והנוכחות שלת ללת את חובה כוהעבודש ,ול כי ידוע ,מצהיר ץהיוע 2.4

בהם ם ייונדבישיבות ובבנוסף גם , ו10:00-15:00ין השעות ה', ב -ו , ד'', ג'במועצה בימים א

בתי בועדה המרחבית לתכנון ולבניה שרונים, בו, לרבות ישיבות ונדרשת נוכחות המועצהלדעת 

 הקשוריםכת אחרת אשר תדון בהיבטים מוסמרשות בפני כל ו אינסטנציה בכל ללככו ,משפט

לשתף פעולה עם כאמור, וכן יות נוכח להא מתחייב ו, והזאת ללא כל תמורה נוספת, ועבודהב

 .שתתף בישיבות שייקבעוולה המועצה

יק ועם תוכנות תכנון וניתוח מכרזים, וכי יחז מסודר עם טלפון חזיק משרדיכי  ,מצהיר ץהיוע 2.5

 ההתקשרות עם המועצה.ופת קמשרד כאמור לכל אורך ת

מעת לעת, בין מראש ובין  המועצהמי שיתמנה על ידי היה בקשר עם י , כיצהירהיועץ מוסיף ומ 2.6

היה י, ו"(המועצההמנהל מטעם )להלן: " מה לצרכי ביצוע הסכם זהמטע בדיעבד לשמש כמנהל

 לכך.בכל עת שידרש  ועצההמו/או למשרדי  לשטחי הגינוןלהגיע  נהונכו זמין

ן ו/או בעקיפים כתוצאה ו/או ריבמיש צהגרם למועישא באחריות לפי כל דין, לכל נזק שיועץ הי 2.7

 בקשר עם העבודה.

 יעוץ והפיקוחישירותי ה .3

כמפורט במפרט  בשטחי הגינוןניק למועצה עבודות ייעוץ ופיקוח בכל הקשור לגינון עי ץהיוע 3.1

 . ״(רותיםהשי״ו/או ״ בודההערז( )להלן: ״למסמכי המכ 2-מסמך אהשירותים )

, ׳, ג׳, בימים אפעמים בשבוע 4ם זה צוע העבודה נשוא הסכידרש להגיע למועצה לצורך בי היועץ 3.2

 מנכ״ל)להלן: " עצההמו מנכ״לבהתאם לדרישת  , או10:00-15:00ה׳ בין השעות -ו ד'

 "(.עצההמו

 וממטע מי שימונהו/או להוראות  צההמוע מנכ״ללהוראות ניהולית וביצועית  ףהיה כפוי ץהיוע 3.3

 .מעת לעת

מה מקצועית נאותה, ולשביעות רצונה המלאה של מתחייב לבצע את העבודה בר ץעהיו 3.4

 . המועצה

 שות.ועצה, לרבות יועץ הנגית עם בעלי מקצוע מטעם המהתייעצו בצע את העבודה תוךי ץהיוע 3.5



26 
 

 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

גרת הסכם זה, אלא אם כן בצע כל עבודה נוספת שאיננה כלולה מפורשות במסילא  ץהיוע 3.6

היה יועצה וראש המועצה, ולא עבודה נוספת בחתימת גזבר המ בכתב הזמנת אותהשרה או

 כאמור. שור בכתבזכאי לתמורה נוספת על זו המפורטת בהסכם זה, ללא אי

או מומחה על חשבון המועצה, אלא אם כן קיבל את להזמין כל יועץ ו/ שאייהיה רלא  ץהיוע 3.7

 אש.ומר ר ושל ראש המועצה לכך בכתבאישורם של הגזב

/או בקשר לפרשנות הוראה מהוראות הסכם זה, ו חילוקי דעות בקשר לעבודה והיה ויתעורר 3.8

 ומכרעת. יה סופיתתה ו, והחלטתהמועצה מנכ"לבדבר  כריעי

 ודיווח פיקוח .4

כדי לקידום ומילוי המטלות והתכליות לשמם נשכרו שירותיו, תוך יפעל ככל יכולתו  היועץ 4.1

אל מול גורמי מטלות אלו ובכלל זאת, בין ום לוונטיים לקידום הרהגופי כוז ותיאום בין כלרי

 הרלוונטיים. המועצה

 באופן קפדני ומדויק.  ומטעמ או מי צהעמנכ״ל המו מלא אחר הנחיותב בזה לחיימת היועץ 4.2

ות השירותים וההתקדמ דותאו עצההמון שוטף ובתדירות שתקבע על ידי ידווח באופ היועץ 4.3

 בביצוע העבודה. 

 נאי התשלוםשכר העבודה ותם, ההסכתקופת  .5

 תוקפו לתקופה של שנה אחת, החל מיום ______ ועד ליום __________הסכם זה יעמוד ב 5.1

 (אופציה)נתונה זכות הברירה  , ולמועצה בלבד,למועצה .״(ההתקשרותתקופת )להלן: ״

 כל םחודשי 12עד ת נוספות בנות תקופו 4בעד האריך את ההסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי ל

 התקשרות המקסימלית )לרבות הארכות(ופת הק, כך שת״(אופציהתקופות ה)להלן: ״ אחת

 . שנים בסה״כ 5לא תעלה על 

ודיע את ההסכם, ת האופציה המוקנית לה כאמור להאריך את זכות רצתה המועצה לממש

לפי  הקודמת האופציהתקופת )או  תקופת ההתקשרותימים לפני תום  30 -בכתב עד ל ץליוע

 פציה בשינויים המחוייבים.או(. הוראות הסכם זה יחולו גם על תקופות היןהעני

 י. ם באופן מיידהשירותיהעניק את התחיל ולהיועץ מתחייב ל 5.2

מלא של לשביעות רצונה ה ות הסכם זהעל פי הורא היועץשל  ייבויותיוהתחף למילוי כל בכפו 5.3

 ₪ום של ______________ בסכ (חודשי )ריטיינר שכר טרחה לאי כז היועץ, יהיה המועצה

 לא קשר, למחודשי מתן השירותים חודשכל ___ שקלים חדשים( ל)__________________

  ."(התמורה: "להלן )היועץ באותו חודש  יים שנתןלהיקף השירותים החודש

מתשלומי  בשיעור הקבוע במועד ביצוע כל תשלום ,ווסף מע"מ כדיןתהתמורה ילסכום  5.4

 התמורה.

האישיות  ואת כל הוצאותיהינה פאושלית, סופית וכוללת גם , כי התמורה וסכםמובהר ומ 5.5

רבות הוצאות נסיעה, כם זה, לתן בהסהעבודות כהגדר בקשר עם ביצוע ץוהמשרדיות של היוע
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סכום נוסף כלשהו בגין מתן  ץוכי לא ישולם ליועוכיוצ"ב, צילומים, הדפסות, טלפונים 

  .לעילרתה כהגדסכום התמורה בר למע וישירות

וסכם, כי התמורה אינה כוללת הוצאות בגין יועצים לעיל מובהר ומ 5.4בסעיף  על אף האמור 5.6

 היה זכאי לקבל החזר בגין הוצאות שהוציאי ץוהיוע, מדידות או העתקות שמש, אחרים

 .הוראש המועצ המועצה גזברובלבד שאלו אושרו בכתב ומראש על ידי  כאמור,

 -:קמןכדלצע תשלום התמורה יבו 5.7

השירותים ה או חשבונית לתשלום בגין עסקחשבון ש קלנדרי יגיש היועץ בסוף כל חוד 5.7.1

 .(רכאמוית קבועה )תמורה חודש שסיפק בחודש שחלף

חשבונית יום הגשת , מיםימ 30 בתנאי שוטף +יבוצע  מתשלומי התמורהשלום תכל  5.7.2

 ה.מועצה ברותעצה, והעברתה לגזמוה למנכ״, אישורה על ידי ץמס כחוק על ידי היוע

 המועצה מנכ״לתשלום יבוצע בכפוף לאישור בכתב של למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי כל  5.8

 המלאה. ות רצונה לשביעו, כי העבודה בוצעהמפרט

התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול ים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח תנאים מקדמי 5.9

אישור  למועצהלא ימציא  שהיועץככל רש. "ח או רשויות המס, כנדע"י רוכדין, חתום  ספרים

במקור כדין, מכל  וכה מסמניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינ תקף בדבר פטור

 .המועצהע"י  ליועץם לשושיסכום 

 ותיםהשירמתן  הפסקת .6

ם זה להביא הסכ מבלי שתידרש לנמק החלטתה,, ומכל סיבה שהיאבכל עת, רשאית  המועצה 6.1

על הפסקת  תקופת ההודעה)להלן: ״ ימים מראש 30 ץתן ליוער תיעה אשלכדי סיום, בהוד

 .״(השירותים

 שתוכננו ותיםהשיר את להעניק היועץה על הפסקת העבודה ימשיך הודעפת הבמהלך תקו 6.2

 .באותה תקופהלהתבצע 

 .זה הסכםל תוקפו ש, יפקע כאמור מכל סיבה שהיא על הפסקת העבודה ץליוע צההמוע ההודיע 6.3

הסכם כאמור בהודעה מועד פקיעת תוקפו של העד ל ץהתחייבויות היועלוא מוף למילוי כפב

 .עדלאותו מועד  ץשקיבלה מאת המועצה, תשלם המועצה את התמורה המגיעה ליוע

 עובד מעביד יחסיהעדר קיום  .7

 ועובדי ביןאו ו/ ויהיו בינ ולאאין בעל עסק עצמאי וכי  אוה, כי ץהיועמצהיר , הסר ספק למען 7.1

תבוצענה על  ועובדיעל ידי ו/או  וידוכי העבודות שתבוצענה על  י עובד ומעבידיחס המועצהלבין 

שכר  מהמועצה/או לקבל ו תבועלזכאים  לא יהיו וו/או עובדי ץהיועכקבלן עצמאי וכי  םיד

 הג.בהתאם לכל דין ו/או נו ממעבידוום ו/או זכויות המגיעות לעובד שלת כלעבודה ו/או 
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היו זכאים לתבוע לא י ו/או עובדיו ץהיוע כי ,לעיל מוסכם בזאתמור לפגוע בכלליות הא ילבמ 7.2

דמי חופשה,  שנתית אותנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה  מהמועצה ולקבל

 ו הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג.א וכל זכות , פנסיהפיטורין פיצויי

 - עובד כל יחסי יוצרתקתם בביצוע העבודות אינה העס , כיולעובדי להבהיר מתחייב ץהיוע 7.3

 .המועצהשהם בינם לבין  מעביד

בכל  וועל חשבונ ובעצמ שאיבד בל ץהיועלפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  מבליו נוסףב 7.4

ות , לקרנלמוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה, וו/או בגין עובדי ובגינ וממנו התשלומים שיגיע

ו/או  ו/או ביצוע ההסכם/או לכל רשות אחרת בגין ביצוע העבודות ו טוחת בייה ו/או לחברופנס

ות ביטחונם הסוציאלי ווים לרבהן באשר לתנאי עבודתם, הן באשר לתנאים הנל והעסקת עובדי

 .והן באשר לעצם העסקתם

כל  ץליועשיגיע  ל סכוםלנכות מכ תרשאי המועצה מובהר ומוסכם, כי לפגוע באמור לעיל לימב 7.5

ת זכויותיהם וציאלי להבטחולהעבירו לקרן ביטוח ס ,דעתה שיקולדרש לפי ים שיסכו

 .ועובדיו/או  ץהיועהסוציאליות של 

בגדר  ונאינ ץגדרתה בהסכם זה נקבעה בהתחשב בכך שהיועתמורה כהמובהר ומוסכם, כי ה 7.6

ם ו/או סיו ץעסקת היועבגין ה"עובד" של המועצה, ושלא יהיו למועצה כל עלויות נוספות 

תשלומים  -ומבלי לפגוע בכלליות האמורלרבות תנאים סוציאליים כלשהם )בכלל זה  וסקתהע

לאומי, תגמולים, פיצויי פיטורים,  מי ביטוחבגין חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, ד

ת הוצאו ת או תמורתה, קרן השתלמות, ביגוד, שנת שבתון או צבירתה, החזרדמהודעה מוק

ג ו/או הסכם ו/או האות טלפון ואירוח ו/או כל זכות אחרת מכוח נוהוצ החזקת רכב, כלכלה,

מת היא העלות לת המוסכפה(, כך שהתמורה הכול-, בין בכתב ובין בעלהסדר קיבוצי כלשהו

 .ץעצה בכל הקשור להתקשרות עם היועלמוהמלאה, הסופית הבלעדית שתהיה 

ו/או  ץן על פי פניית היועאחר, בי וסמךלעבודה או כל גורם מהדין  לפיכך, אם יקבע על ידי בית 7.7

 וו/או עובדי ץין על פי פניית גורם אחר כלשהו, כי למרות האמור לעיל נתנו היועוב ועובדי

יחושב על פי  ץמגיע ליוע היהמועצה כ"עובד", מוסכם על הצדדים, כי השכר שירותים לש

ורה מהתמ 50%י ו לפת המקומיות בישראל אהרשויובהתאם לחוקת העבודה לעובדי  וכישורי

 "(.השכר המוסכם כעובד" י הנמוך מבין השניים )להלן:הכוללת הממוצעת ששולמה לה, לפ

בד ו/או יטען עו ץטען היועירת האמור לעיל, בה יעה הסותביום בו תוגש דרישה ו/או תב 7.8

התשלומים  ת כליב אהשל ץ חייבהיה היועי, כי היו עובדים שכירים של המועצה, ומעובדי

ר לעיל. סכום ההשבה כאמור מן המועצה מעל לשכר המוסכם כעובד, כאמו קיבלים שהעודפ

ם התשלום לעומת המדד חיה שביוישא ריבית פסוקה והפרשי הצמדה למדד הידוע של יוקר המ

 .צההידוע ביום השבתו למוע

ויות לגבי המשך ההתקשרות מוצהר ומוסכם, כי אין בהסכם זה משום יצירת זכויות או התחייב 7.9

, זאת בין היתר ץרות קבועה עם היועקשצדדים ואין בהתקשרות זו של המועצה משום התין הב

 ו קבוע.לאור התקציב שהוקצה לשם התקשרות זו, אשר אינ

 הסבה איסור .8
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 ולהעניק כל זכות מזכויותי אוהיה רשאי לשעבד, למשכן, ילא להסב, וכן  ה רשאיהיילא  ץהיוע 8.1

, או , במישרין או בעקיפין, לאחרןחלקאו  ןכולזה, סכם ה יעפ" יובות מהתחייבויותיאו התחי

 לכך בכתב ומראש. המועצהאישור  את לאחרים, אלא אם קיבל

 ןעבד ו/או משכאו שלעיל מובהר ומוסכם, כי הסב ו/או העביר ו/ 8.1בס"ק מבלי לגרוע מהאמור  8.2

י למלוא אחרא ץישאר היועעל פי הסכם זה ו ו/או התחייבויותי וו/או העניק זכות מזכויותי

 האמורות בהסכם זה. והתחייבויותי

על פי שיקול דעת  זהבהסכם  הוחובותי הלהסב ו/או להעביר זכויותי תהיה רשאית עצההמו 8.3

 ה לא תיפגענה.כם זהס יעפ" ץהיועדאג שזכויות ת שהמועצהובלבד , הבלעדי

 והימנעות מניגוד עניינים חובת שמירת סודיות .9

 ורשותלודיות מוחלטת בקשר עם כל נתון ומידע שיגיע על סשמור י, ומי מטעמ ו/או ץועהי 9.1

ום לעשות ש שלא מתחייב והינ , וכןבמהלך ביצוע העבודה , במישרין או בעקיפין,וולידיעת

רם או אדם, וכן לא לפעול בכל דרך העלולה לסכל ואף גולא לגלותו ל ושימוש במידע שיגיע לידי

  .את מטרת ההסכם

עשה יולא  רכאמומידע  וכללאחר כל פרט  ץהיוע עבירילא , חריובמהלך תקופת הסכם זה ולא 9.2

ר בלת אישוזה ולאחר ק להסכםבהתאם  ובמידע זה כל שימוש, זולת לצורך מתן שירותי

 .לכך בכתב ומראש המועצה

 המועצהלשמור על סודיות בכל הקשור בעסקי  ץעיל מתחייב היועלור דמבלי למעט מהאמ 9.3

 .המועצהבמוניטין של שהי נייניה, ולא לפגוע בדרך כלוע

משום ניגוד אינטרסים עם ביצוע  ובודות אחרות המבוצעות על ידמצהיר, כי אין בע ץהיוע 9.4

 .ההמועצהעבודות עבור 

א לפעול בשם אדם, תאגיד או מוסד לעץ שלעיל, מתחייב היו 9.4לגרוע מהאמור בסעיף מבלי  9.5

 .המועצהו ענייני עם העומדים במגע כספי, מסחרי, א

למניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת מודע להוראותיו של נוהל לבדיקה ו ויר כי הינמצה ץהיוע 9.6

ביום  2/2011מנכ"ל משרד הפנים ם בחוזר יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות, אשר פורס

 גוד עניינים"(, כי מילא שאלון לאיתור חשש לניעניינים נוהל מניעת ניגוד" :להלן) 4.4.2011

וקיבל את אישורה,  ו לידי היועצת המשפטית של המועצה,אות המציא ,"(ןהשאלו)להלן: "

 ש הסדר כאמור.ככל שנדר"(, אם וההסדרעל הסדר ניגוד עניינים )להלן: " ובכפוף לחתימת

ממצב של ניגוד  מפורשות, כי האחריות להימנע והובהר לו ועתמצהיר, כי הובא לידי ץהיוע 9.7

החובה להיוועץ ביועצת  ולל זה מוטלת עליובכ ,ומוטלת בראש ובראשונה עליעניינים 

טית של המועצה בכל מקרה של ספק בדבר אופן יישום הוראות ההסדר או בסוגיות שלא המשפ

 ולפעול לפי הנחיותיה. ,יניםבמצב של חשש לניגוד עני והעשויות להעמיד צפו מראשנ
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בתוכן הצהרות נוי , או בכל מקרה שחל שילעיל נים כאמוריבכל מקרה של חשש לניגוד עני 9.8

בכתב, תוך מסירת  על החשש דית ליועצת המשפטית למועצהמיי ץדווח היועי, בשאלון ץהיוע

 הוראותיה.בהתאם ל פעליו מלוא המידע הרלבנטי,

והקשורים  ול מידע או ידיעה אשר יגיעו לידיעתכ עצההמומתחייב להביא לידיעת  ץהיוע 9.9

 סכם זה.בשירותים נשוא ה

שירותים ללקוחות  ובמשרדיה לצורך מתן המועצהעשה שימוש במתקני ילא מתחייב, כי  ץהיוע 9.10

 .ואחרים של

מירה על סודיות הן תניות יינים ושמובהר ומוסכם, כי הוראות אלו בדבר איסור ניגוד ענ 9.11

ההסכם את לסיים רשאית  המועצהתהא  ץהיועתופרנה  על ידי  ם אוכי יסודיות בהסכם, 

, מובהר, מבלי לגרוע מהאמור .חר הנתון לה על פי ההסכםעד אוזאת מבלי לגרוע מכל ס לתרלא

תו תהיה , והפרץעכי מילוי הוראות נוהל מניעת ניגוד עניינים הוא תנאי מהותי להעסקת היו

 כך.מובע הפרה מהותית של הסכם זה על כל הנ

 אחריות מקצועית, אחריות לנזקים וביטוח .10

וא או מי מטעמו א הסכם זה אותם הנשו יות מקצועית לכלל השירותיםאחראי באחר היועץ 10.1

 .עצה, במהלך מתן השירותים או לאחר תום מתן השירותיםמעניקים למו

בלי ף, ו עקית לכל ובגין כל נזק, איזה שהוא ישיר אה ומוחלטאחראי אחריות מלא יהא היועץ 10.2

 לאדםו/או למי שבא מטעמם ו/או  ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה למועצהיוצא מן הכלל, שייגרם 

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל  היועץחדל של ף או לרכוש, בשל מעשה ו/או מאחר כלשהו, לגו

על פי  היועץו בעקיפין, מביצוע התחייבויות מישרין אבקשר ובכל הנובע, במטעמו  מי שבא

כל דמי הנזק שיגיעו ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, ב המועצהיפצה את  היועץזה.  םהסכ

 .לה/הם

יה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל ו/או עובד המועצהלוטין ומראש את משחרר לח עץהיו

א לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או אה מהרישכל נזק כנ"ל שארע כתוצובגין  אחריות וחבות לכל

 .לה שהיאעי רכוש, בכלל

ישה, ו דרל כל נזק וכנגד כל תביעה אע המועצהמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  היועץ 10.3

, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי תוגש על ידי אדם כלשהושילה שהיא, מכל ע

ת ההוצאות לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבו ה או נזקמה, בגין כל תאונה, חבלשבא מטע

תן שירותי הייעוץ עקב או בקשר עם העבודה נשוא הסכם זה ועם מ פטיות שיגרמו להםהמש

 .היועץדי על י והפיקוח

פת כל תקו , כי משךהיועץפי חוזה זה או על פי דין, מתחייב מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על  10.4

מתקיים  עודהיו בתוקף כל וטחים בביטוחים כדלקמן, אשר יובדיו מבוע היועץ וזה יהי הסכם

 -"(:היועץ ביטוחי)להלן: " חוזה זה ו/או נמשכות העבודות על פיו

  ;ידיםביטוח חבות מעב 10.5.1
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 ח אחריות כלפי צד שלישי כלשהו;ביטו 10.5.2

בין הצדדים  התקשרותה הביטוח יהא בתוקף גם בסיום. אחריות מקצועית ביטוח 10.5.3
לפי  יותליועץ אחר ימתמתום ההתקשרות וכל עוד קי ות,לכל הפח שנים, 7ולמשך 

 ;דין

כת את האישור בדבר עריתקשרות ימים ממועד הה 7 -לא יאוחר מימציא למועצה,  היועץ 10.5

בצירוף לאישור חברת  פח להסכם זה,, בנוסח הנסלעיל 10.4ם המפורטים בס"ק ביטוחיה

 היועץכן מתחייב  .המועצה א בהסכמתת לא תשוננה ולא תבוטלנה אלהפוליסוהביטוח, כי 

. בכל מקרה של אי היועץעם דרישתה, העתקים חתומים של ביטוחי ד המציא למועצה, מיל

, מתחייב לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המועצה היועץ טוחיהתאמה בין האמור בהעתקי בי

זה מוסכם ב ל מנת להתאימם להוראות חוזה זה.מורים עלגרום לשינוי הביטוחים הא היועץ

המצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור ב ת הביטוחים האמורים,במפורש, כי אין בעריכ

לא יצמצם את אחריותו של ו ועצהיטיל אחריות כלשהיא על המ בדבר התאמת, והדבר לא

 זה או על פי כל דין.על פי חוזה  היועץ

 היועץביטוחי המועצה. המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את  היועץשם המבוטח בביטוחי  10.6

נגד כל יחיד מיחידי  SUBROGATION זכותו לתחלוף ל כללו סעיף מפורש בדבר ויתור עי

בוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור שהמ גוףם עירוניים וכל אדם או המבוטח, גופי

 . לעבודה

היקף , הן ביחס להמועצהואישור  תטעונות הסכמ היועץחי מובהר ומוסכם, כי פוליסות ביטו 10.7

 . ולגובהן ביחס הטוח והבי

י הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם ע"פ הוראות החוזה, או שלא וזבכל ח היועץלא התקשר  10.8

 :רישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאותכל דן את ים במלואן ו/או במועדקי

יום, להתקשר  15התראה של  ליועץ נהר שנתלאחאך לא חייבת, ועצה רשאית, המ 10.9.1
י הצמדה, לפי רשמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפו/או לשלם דח תחתיו בחוזי ביטו

 .חוזי הביטוח

והיא רשאית  ועץהיל ותיה עלעיל, יחולו כל הוצא 10.8.1בסעיף עשתה המועצה כאמור  10.9.2
 .ליועץסכום אותו היא חבה  לקזז את תשלומיה בגין כך מכל

או כדי , עיף זהורטות בסהמפ היועץוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות אין מה 10.9.3
 .חבות כלשהיא המועצהלהטיל על 

 הפרות החוזה, ביטולו ותוצאותיו .11

להסכם זה תהווה הפרה  10 -ו ,9 ,8.1-8.2, 7 ,6.2 ,5.1-5.5 ,4 ,3.1-3.7 ,2הפרתם של סעיפים  11.1

 סכם.יסודית של הה

עצה תהא ל האמור בסעיפים אחרים של הסכם זה, המוגרוע מכים, כי מבלי למוסכם בין הצדד 11.2

 -סכם מיידית במקרים הבאים:רשאית לבטל את הה

כולם או חלקם )ככל שאינם מאוגדים כישות משפטית נפרדת( נפטרו  -עץידי היויח 11.2.1

שות משפטית כשירים מכל סיבה שהיא, וככל שהיועץ מאוגד כילתי בו/או הוכרזו 

כב כדין. במקרה שכזה, תהא המועצה רשאית לעטית זו ורקה ישות משפנפרדת, פ
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האפוטרופוסים  יו ו/אועד לאחר בירור כל תביעות יורשמתשלומי התמורה  תשלום

 ו/או כונסי נכסים ו/או חליפים אשר מונו ו/או קמו ליועץ.

/או באם יעזוב מי יפורק התאגיד ו היועץ מאוגד כתאגיד, ובאם אםבכי  מוסכם,

עדי האם מועצה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלם תהא הורמיו המרכזיימג

דה והחליטה או. במיזה, אם ל להוראות סעיףבהתאם  את ההתקשרות לבטל

 המועצה על המשך ההתקשרות בהתאם להסכם זה, תהא המועצה רשאית להחליט

של התאגיד  מנהליו ו/או שותפיו שיקול דעתה הבלעדי עם מי מבעלי מניותיו ו/אולפי 

יד ו שותפיו של התאגהליו ו/אתן השירותים, ולמי מבעלי מניות ו/או מנמשיך במלה

 .עצה בגין הסכם זה כאמור לעילים מהמולפרוע את כל הסכומים המגיע

 היועץ הפר את החוזה הפרה יסודית. 11.2.2

הודעת הפרה שאינה יסודית, אך לא תיקן אותה למרות  חוזהההיועץ הפר את  11.2.3

 הימים כפי שנקבעו בהודעת המועצה. וך מספראליו בכתב, ת המועצה שנשלחה

 -הינו תאגידאו באם ל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, ונס נכסים מכוח כליועץ כ מונה 11.2.4

 קבוע או זמני; -ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק

א הורשע בנוגע תחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום, או שהוץ נפענגד היו 11.2.5

 בבחינת עבירה שיש עימה קלון. הם הינהם שהרשעה לגבילמעשי

 רמה.מעשה מ ד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכלעמו, נתפס או נחשאו מי מטהיועץ ו/ 11.2.6

הוכח למועצה, כי היועץ אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  11.2.7

 , טכנית, או מכל סיבה אחרת.ספיתכ

 תשונו .12

חייבויות ההדדיות הקודמות בין הצדדים, אם וככל שהיו, הסכם זה יהיו כל ההתעם חתימת  12.1

פורש או במשתמע לרבות מפה, ב-/או לשירותים נשוא הסכם זה, בכתב או בעלעבודות וביחס ל

 בדרך התנהגות, בטלות וחסרות תוקף.

כם ו/או ההס יעפ" לוהנתונות  מהזכויות כלשהי ר, זכותאיחואכף באכף מי מהצדדים, או  לא 12.2

/או על האמורה ו על הזכות ויתוראו בסדרת מקרים, לא יראו בכך  מסוים , במקרהדיןכל  יעפ"

 זכויות אחרות כלשהן.

מתנאי ההסכם לא יהיו בני של תנאי ו/או שינוי  זכויותה ו/או ויתור על ו/או דחייארכה כל  12.3

 הצדדים. י"עמראש ובכתב תנו ם יינתוקף, אלא א

יהיה חייב לפצות את הצד  זה הסכםיבויותיו על פי מהתחי ולא יקיים איזאו ו/צד אשר יפר  כל 12.4

מזכות הצד המקיים לגרוע  מבליאת וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וז ל הנזקיםהמקיים על כ

 לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.
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לה  הלקזז מסכומי התמורה כל סכום אותו חבאית רש המועצהת, כי מובהר ומוסכם בזא 12.5

 על פי הסכם זה. צתובעים מהפרת התחייבות מהתחייבויות היוע, לרבות סכומים הנץעהיו

לום בנתניה המ״ש השהיה ביזה י הסכםכסוך אשר עילתו יהמ״ש המוסמך לדון בססכם כי במו 12.6

 או בימ״ש מחוזי מרכז, לפי העניין.

ת לפי אח רשוםהודעה שתשלח בדואר  כל .הסכם זה ותרתבכ כנקובהצדדים הן  תוכתוב 12.7

 למשלוחימים מתאריך מסירתה  3וך ת הנמעןשב כאילו הגיעה לצד מהכתובות דלעיל תח

 עת מסירתה.ב -אם נמסרה בידבדואר, ו

 : על החתוםולראיה באו הצדדים 

     ________________     _________________   

 ץעהיו              המועצה 
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  בעניין אחזקת גני נוי ציבורייםועצה למופיקוח יעוץ ותי למתן שיר

1-הסמך מ  

 ן מקצועיציע בדבר עמידה בתנאי הסף ובדבר ניסיוצהיר המת

 
אגיד[ של ת]במקרה  , בעל/ת ת.ז. __________________________אני הח״מ __________________

מה שו____ ח.פ./שותפות ר___________________יר זה בשם _____לחתום על תצהמוסמך/כת 
אהיה שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי , לאחר (״המציע״ _________ )להלן:________________

 -כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: א אעשהצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 -:פרטי המציע .1

 :פרטי המשרד 11.

 ____________מורשה: __________ מס׳ עוסק ___________________המציע: ________שם 

 __תאריך התאגדות: _____________________ _______________גדות: __________סוג התא

 ______________________המשרד: __ כתובת _______מספר תאגיד: __________________

 ______________________פקס: ______ _________משרד: _______________ון בטלפ

אם יש(: ) המציע נטרנט שלבת אתר איכתו ________________________כתובת דוא״ל: 

___________________________________ 

 -:[המציע הינו תאגידבמקרה בו ] פרטים אישיים של יחידי המציע 1.2

את השירותים העתיד ליתן  ם המציענותן השירותים מטעמנהלי המציע, וכן פרטי  יטו פרבחלק זה ימולא
ודות מקצועיות . יש לצרף תעבמצעיווע במקצוהוותק  סיונם המקצועי בתחום המבוקש,ימועצה, לרבות נל

 ת חיים.וקורו

 -(דהמציע )התאגיחד מבעלי הינו אפרטי איש קשר מטעם המציע ש 1.2.1

 _______________________: ______טישם פר ____________________: ____משפחהשם 

 ____________: ____עצית העבודה במחילת מועד __________________: ____________ת.ז.

 _____: ____________________במציעתפקידו  ______________________: ___ותק מקצועי

  _________: _______________נייד טלפון

 -לעיל 1.2.1בסעיף  מנהלי המציע שאינם איש הקשר כאמורפרטי  2.21.

 _______________________: ______שם פרטי ___________________: _____משפחהשם 

 ____________: ____ציעחילת העבודה במת מועד _____________________________: _ת.ז.

 _________________________ :יעבמצקידו תפ _______: __________________ותק מקצועי
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  ______________: __________נייד וןטלפ

 -לעיל 1.2.1עיף בסכאמור ינם איש הקשר מנהלי המציע שאפרטי  3.1.2

 _______________________: ______שם פרטי ___________________: _____משפחהשם 

 ______________: __ציעחילת העבודה במת מועד __________________: ____________ת.ז.

 _____: ____________________במציעתפקידו  _________________________: מקצועי ותק

  _________: _______________נייד טלפון

 -העתיד ליתן את השירותים למועצה נותן השירותים מטעם המציעפרטי  4.1.2

 _______________________: ______שם פרטי ___________________: _____משפחהשם 

 ____________: ____ציעחילת העבודה במת מועד ____________________________: __ת.ז.

 _____: ____________________במציעתפקידו  _______: __________________תק מקצועיו

  _________: _______________נייד טלפון

 -כרז, כדלקמן:תנאי הסף של המבכל עומד  המציע .2

 ראל.ביש ם מושבומקור שכדין איד הרשום גח תושב ישראל, או תארציע הינו אזהמ 2.1

 . שור ניהול ספריםובעל אי המציע עוסק מורשה, 2.2

 .2/או הנדסאי אדריכלות נוף ו/או גנן סוג כאגרונום והמציע בעל הסמכה  2.3

אחת ובמהלך מית מקושות רלפחות ב ז זהם נשוא מכרהשירותימציע בעל ניסיון מוכח במתן ה 2.4
 .(2018-2021רונות )השנים האח ארבעמתוך  שלוש לפחות

בסעיף מצויין תים בפועל כפק את השירותאגיד לסטעם הככל שהמציע הינו תאגיד, המועמד מ 2.5
 לעיל. 2.4 -ו 2.3ל, עומד בעצמו בתנאי הסף המפורטים בסעיף לעי 1.2.4

, 1976 -ות גופים ציבוריים, התשל״וק עסקאו( לח1ב)ב()2עיף עים בסהמציע עומד בתנאים הקבו 2.6
 -כדלקמן:

 ה:כל אחד מאל –" בעל זיקה"

 המציע;נשלט על ידי חבר בני אדם ש ( 1)

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:ע אם המצי (  2)

 בעל השליטה בו;   )א(

ו להרכב  מהותדומה בחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין,   )ב(  
במהותם לתחומי  בר בני האדם דומיםח מציע, ותחומי פעילותו שלמור של הכא

 של המציע;  פעילותו

 בודה;העל תשלום שכר ע המציע שאחראי מטעם מי )ג(   

חבר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה  –ית תבני אדם שנשלט שליטה מהו(    אם המציע הוא חבר 3)
 ע;  ט במצימהותית בידי מי ששול

אמצעי שליטה בחבר בני תר בסוג מסוים של יוחזקה של שלושה רבעים או ה –" תיתשליטה מהו"
 אדם;ה
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 ;1981 –נקאות )רישוי(, התשמ"א הבשמעותם בחוק כמ –" טהשלי" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"

 את המשבצת המתאימה( -Xכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן בוהנני מצהיר/ה בזאת כי אנ

 1987 –כר מינימום, התשמ"ז עבירות  לפי חוק שי דין חלוט ביותר משת-בפסקהורשענו לא  
 צעות במכרז.  ההאחרון להגשת ה המועד "( עדמינימוםחוק שכר " -)להלן 

ון ד האחרעבירות לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במוע יהורשענו ביותר משת    
 ההרשעה האחרונה.ד חלוף שנה אחת לפחות ממועבמכרז ת הגשת ההצעותל

, 1976 -התשל״ו, בורייםאות גופים צילחוק עסק 1ב2ים בסעיף בתנאים הקבועמציע עומד ה 2.7
 -כדלקמן:

חוק " -)להלן  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח לחוק שוויון 9ראות סעיף הו 
 .  עהמציעל  לא חלות"( תכויוויון זשו

 -עובדים לפחות 100מעסיק  המציעאם     

למנהל הכללי של משרד העבודה, ת לפנו המציעל ש ייבותומצהיר על התחהריני  
לחוק  9לפי סעיף  המציעלשם בחינת יישום חובות  ווחה והשירותים החברתייםהר

   נחיות בקשר ליישומן; ם קבלת הלש -ת הצורךבמידיות, ושוויון זכו

החברתיים, ם שירותיה, הרווחה והל הכללי של משרד העבודפנה בעבר למנה המציע    
הנחיות  יעצהמכאמור, ואם קיבל  מציעהתה איתו התקרות שלגביה התחייב עשונ

 ;פעל ליישומןגם  ת, הואלחוק שוויון זכויו 9ליישום בחובותיו לפי סעיף 

מנהל ר שנמסר לפי פסקה זו, להעביר העתק מהתצהיל המציעמצהיר על התחייבות הריני 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30ך תום החברתיים בתיוהשירובודה הרווחה הכללי של משרד הע

 מה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי העברתישיש עפלילית לא הורשע בעבירה  עהמצי 2.8
תקופת ההתיישנות  לת אם חלפהוכו׳, זו תן קבלות רישמיותמס, אי מאי דיווח לרשויות הים, ניכוי

הריני מצהיר כי  -תאגיד עשהמצי; ככל 1981 -מ״את השבים, התשוק המרשם הפלילי ותקנולפי ח
 מור;איטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו כבעלי השל

במסגרת ולרבות  במסגרת הליכי פירוק/או יכים ואינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הל המציע 2.9
ה למועד ההכרז במהלך הליכי המכרז ועדספק ברור לי, כי היה ו . למען הסריים כאמורצווים זמנ

ווים צצווים כאמור )ובכללם גם  המציע המועד האמור, יוצאו כנגדאף לאחר  כה במכרז, אוזועל ה
יה מבלי שתה, וזאת המציעיה של הזכ הודעת זמניים(, יהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או

 /או תביעה בקשר לכך.ל כל טענה ו/או דרישה וובמפורש ע וותר מראש, והוא מלמציע

 כרז.מסמכי הממציע רכש את ה 2.10

 למסמכי המכרז. 1-למסמך א 10מור בסעיף כאהמציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש  2.11

י ופיקוח בעניין אחזקת גני נוייעוץ ותי שיר המציע להן העניקמקומיות הרשויות הימת להלן רש 2.12
 -ציבוריים

הרשות המקומית  
 המציעהעניק  לה

  םשירותי

פירוט עיקרי 
שניתנו  ותים השיר
  לבפוע

 

ף ההיק
של הכספי 

השירותים 
 שניתנו

ן שנת מת
 השירותים

ליץ, שם הגורם הממ
תפקידו, מס׳ טל׳ 

 להתקשרות

 שם     .1

 

 ׳לט

 

 שם     . 2
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 טל׳

 

 שם     . 3

 

 טל׳

 

 שם     . 4

 

 טל׳

 

 ולברר אתכאמור,  ותיםשיר המציעלהן העניק רשאית לפנות אל כל אחת מהרשויות  המועצה תהיה 
 .המציעממהשירותים שקיבלה ות עות רצון הרש, ואת שביונהשירותים שניתהיקף ומהות 

  .םצ״ב נכונים ומדויקיה המאתי בטבלפרטים שמילההריני מצהיר/ה בזה, כי כל  .3

 .ותוכן תצהירי זה אמתזהו שמי, זו חתימתי,  .4

_________________ 
 חתימת המצהיר

 אישור
 

 משרדי שברחוב______, ב___ הופיע/ה בפני עו״ד______________י ביום _זה כהנני מאשר ב
מס׳  ת.ז.על ידי  /תה עצמו/הה/גב׳ ___________________ אשר זיה________________, מר

אמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה עליו/ה להצהיר את ה ___, ולאחר שהזהרתיו/ה כי_____________
 י.נפצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בנכונות השר/ה את , אילעונשים הקבועים בחוק

 
 

_______________________     _______________________ 

 ותמת, חתימה וחה״ד, מ.ר.עושם        תאריך

 
 -מקום בו המציע הינו תאגיד

 
 1.3מאשר כי מורשי החתימה אשר פרטיהם מפורטים בסעיף עו״ד, _________________, ___אני הח״מ, 

לכל דבר גיד מחייבת את התאגיד ף לחותמת התאבצירוימה של התאגיד, וכי חתימתם ורשי החתינם מלעיל, ה

 ועניין. 
המכרז הינם  שירותים נשואגיש הצעתו במכרז זה כדין, וכי הה להגיד קיבל החלטכי התאריני לאשר עוד ה

 .בהתאם למסמכי ההתאגדות שלוסמכויות המציע  סגרתבמ
 

_______________________     _______________________ 

 , חתימה וחותמת.עוה״ד, מ.רם ש       תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  נוי ציבוריים בעניין אחזקת גניועצה למופיקוח יעוץ שירותי מתן ל

1-ה סמךמ  

 
 ת המקומיתיאת הרשותצהיר בדבר העדר זיקה לעובד הרשות המקומית/חבר מל

 

 בודכל

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

הצהרה זו בשם  י הח״מ ___________________ ת.ז. __________________, נותןנא .1

רה זו הצהנני מוסמך לתת ה היר, כיני מצ״(, והנהמציע__ )להלן: ״__________________________

 בשם המציע.

ים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם את הסעיפים הביע הוראומאשר כי הובאו לידיעת יחידי המצ הריני .2

 ת הוראות הסעיפים המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר:א

 -, הקובע כדלקמן1950 -התשי״א, ותהמועצות המקומיא לצו 103סעיף   2.1

האמורים חלק העולה על עשרה ו, או תאגיד שיש לאחד מפתרובו, סוכנו או שוועצה, קחבר מ״ 

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  ,שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ואו ברווחיו אם בהונו אחוזי

 ת״.אחו ן או בת, אח אובן זוג, הורה, ב -עם המועצה; לענין זה, ״קרוב״

, המקומיותל נבחרי ציבור ברשויות ש יעת ניגוד ענייניםלים למנבר כל)א( של ההודעה בד12כלל  2.2

 -הקובע כדלקמן

 ה או לעסקה עם הרשות המקומית;זיהיה צד לחו מועצה לא״חבר ה 

יטה בו )ראה ו קרובו בעלי שלחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא א -ניין זה, ״חבר מועצה״על 

 ()ב(״.1)2 -ו ()ב(1)1שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף ״בעלי  דרותהג

 -, הקובע כדלקמן1950 -התשי״א ,לצו המועצות המקומיות 142סעיף  2.3

ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או  ולא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמ לעובד מועצה,לא יהיה ״ 

או בשמה, פרט למענה  עצה,ק שנעשה עם המובכל חוזה או עס שותפו, כל חלק או טובת הנאה

ן שיש לעובד ספקת לתושבים ופרט לענימ מהשירותים שהמועצהשירות  קבלת לחוזה בדבר

לו חלק או  המועצה. אין לראות עובד כאילו יש ללי של עובדיבהסכם הכבהסכם עבודה שלו או 

ר י חב)ב( לגב103עיף אים המפורטים בסטובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנ

 ה״.המועצ

 -יר כיהנני מבקש להודיע ולהצה ,הנ״ל, לפי בדיקתי ההוראותי של בשים לב לנוסח העדכנ .3

 ;ינו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהנאי המציעידי מבין יח אני הח״מ ו/או כל אחד 3.1

ג, ן זו: בהמציעיחידי , אין לי ו/או לבין חברי המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת 3.2

 .ףתאני לו סוכן או שולא מי שואף  , בן או בת, אח או אחות,הורה

אחוזים בהונו או  ההעולה על עשרמהם חלק רובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד אין חבר מועצה, ק 3.2

 י בו.יד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראגברווחיו של התא

 ד במועצה.ו, העובסוכנ בן זוג, שותף או מי שאני המציע חידיי ו/או לאחד מיאין ל 3.3

י כי לו אמת. ידוע בהצהרה זעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור יר, כי הפרטים שמסרתי להצהריני מ .4

 , אם וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה.המציעהצעת  המועצה תהיה רשאית לפסול את
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 + חותמת המציעחתימת 

 
 

מועצות לצו ה 142 -וא 103רט מהוראות סעיפים כלל ובפין בע מהוראות כל דר לעיל כדי לגרואין באמו .5

רשאית להתיר הפנים,  מחבריה ובאישור שר 2/3ה ברוב של , לפיהן המועצ1950 -י״אשתהמקומיות, 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. דא׳ לצו, ובלב103תקשרות לפי סעיף ה

 ולראיה באתי על החתום:

 

___________________ ________________________ _____________________ 

 ת+ חותמ חתימה מלא שם אריךת

 

 אישור

בפני  ____ הופיע/הם ______ביובזאת כי  /תמאשר ,______ עו"דאני הח"מ _____
הצהיר /ת ת.ז. _________________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה לא______________________ נוש

 ת, אישר/ה את נכונותעשה כןיעשה/שים הקבועים בחוק אם לא /ה לעונצפויוכי יהיה/תהיה את האמת, 

 עליה בפניי.  הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה

___________________ ____________________ _____________________ 

 חתימה שם עו"ד וכתובת תאריך
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  בורייםבעניין אחזקת גני נוי ציועצה למופיקוח יעוץ ותי למתן שיר

3-הסמך מ  

 
 צהיר והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ת

 
 

י עלי להצהיר את האמת וכי _____, לאחר שהוזהרתי כ______, ת.ז. _________________אני הח"מ 
 ן:דלקמועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כבאהיה צפוי/ה לעונשים הק

נא לפרט את שמו __________________]מטעם ______ _______________הנני משמש כ  .1
 צהיר זה מטעמו.מך לתת ת, ומוס״(המציע)להלן: ״ המלא של המציע[

לבצע  מהמציע עינני יודע על מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוועד עריכת תצהירי זה, אנכון למ .2
בכל צורה או דרך, מעורב, באופן ישיר או עקיף, קשור ו/או  יננויע אהמצנשוא מכרז זה.  השירותאת 

 .על פי מכרז זה וותיהתחייבויל עניין אחר, שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים, ביחס לבכ

תקשר יא ל, עימו המועצהכי במהלך תקופת ההתקשרות של מציע, בשם המו כן הנני מתחייב כ .3
עניינים,  היה ספק בדבר קיומו של ניגודמור. במקרה בו ים כאבנושאים שיש בהם משום ניגוד ענייני

 , מראש ובכתב להתקשרות.המועצהסכמת אבקש את ה

על כל כוונה  מטעמהציג או לנ למועצהלדווח מראש  עליוכי  למציע,ידוע  ת האמור,מבלי לגרוע מכלליו .4
ם להוראותיו בהתאהתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול ל, ממנהליוו/או של מי  שלו
הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד  תקשרות כאמור או לתתלא לאשר ה תרשאי המועצהיין. בענ

 .ול בהתאם להוראות אלוחייב לפעמת והמציעעניינים, 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמתהנני מצהיר כי זהו שמי  .5

 ם:וולראיה באתי על החת

___________________  _____________________ 

 חתימה  תאריך

____________________ ___________________ _____________________ 

 כתובת מס' ת.ז. של החותם שם מלא

 אישור

מר ___________________ מאשר בזאת כי _, מ.ר. _______________ "די הח"מ ___________ עואנ
בפניי, לאחר שהזהרתי  תם על תצהירו זהח רהבחבים /מנהל . __________________ המשמש/יםזנושא ת.
 ל דין.וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים על פי כי עליו להצהיר אמת, אותו כ

___________________ ____________________ _____________________ 

 ימהתח שם עו"ד/רו"ח וכתובת תאריך
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

 אבן יהודה מועצה מקומית
 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 

  י נוי ציבורייםבעניין אחזקת גנעצה למוופיקוח יעוץ למתן שירותי 
4-הסמך מ  

 ותכתב התחייבות לשמירת סודי

 
 דלכבו

 מועצה מקומית אבן יהודה,

 .נ.,.גא

 

ופיקוח ץ יעולמתן שירותי  __11/_2022 מס' פומבירז ר עם מכבקשחייבות לשמירת סודיות התהנדון: 

 ותיובעקבשנכרת ________ 11/ _2202ר לחוזה  מס' ובהקש ,וי ציבורייםי נקת גנאחז למועצה בעניין

 

ח.פ. ______________ מצהיר/ים ומתחייב/ים בזה __ ת.ז./_________/נו החתום/מים מטה ____הנני

 קמן:ל"( כדועצההמכלפי המועצה המקומית אבן יהודה )להלן: "

ך בכל הקשור והכרו י המועצה או לפי הוראותיהידעל  ן וסוג שהוא אשר יימסר לידי/נומיכל מידע  .1

דיות מוחלטת ולא י/נו בסושמר על ידז ו/או החוזה שבנדון, ימסגרת המכרנו בעימי/ בחוזה שנחתם

 לצורך ביצוע החוזה בעניין זה.יעשה בו כל שימוש אלא אך ורק 

והמפורשת  מתמוקד, לכל גורם אחר, אלא בהסכמתה הנויועבר על ידי/ לעיל, לא המידע האמור .2

 המועצה.מראש ובכתב של 

שאלה  /נו מבליור/ים עמישלי/נו או לגורם/ים הקשצתו לעובד ו מקכולו אמור לא יימסר המידע הא .3

 סודיות זה ויחתמו עליה.יהיו מחויבים על פי התחייבות זו לשמירת 

או בעל פה  תבו בכמסמך עיוני או אחר שנמסר לי/נ ר,ע, תכנית, חומדלטת כל מילשמור בסודיות מוח .4

 .כזה לעיון חומרלי/נו מיום שיימסר  בתקופה של שנתייםבכל דרך שהיא 

דפיס, ק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות צילום, תים להעתירשות לאחרלא להעתיק ו/או לא לה .5

רות הנדרשים לשם מניעת היט בכל אמצעי זוקפדה ולנקאו כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בה

י/נו על ליד שנמסר החזיר כל חומרו מידע כאמור, ולתו לידי אחר של כל חומר אגעאו האובדנו 

 דרישתה.ת מיד עם תקיו, לידי המועצה, וזאהע

לצד מצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע זה לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי/נו ובין בא .6

 מטרה שהיא. לג' מכ

/ם כלפי אהיה/נהיה אחראי כל אחד מעובדי/נו, וכאמורת ידיעיא תוכנו של כתב התחייבות זה להבל .7

 שהיא. מטרהה לכל המועצ

כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה כתוצאה  ונה בגיןישתה הראשות את המועצה מיד עם דרלפצ .8

סעדים להם היא זכאית ו או זכויות ו/א/תרופות ו רת ההתחייבויות דלעיל וזאת מבלי לפגוע בכלמהפ

 זה.על פי החו

 זו לא תחול על: רות האמור לעיל, התחייבותלמ .9
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

לויו לי/נו לאחר גי מנחת הכללויו לי/נו או הפך לחלק ל לפני גילהכל מנחלת מידע שהיה חלק (1)

 .שלא עקב הפרת התחייבות זו

שירותים ה ו במהלך ביצוענשנמסר לי/ר אוכל/נוכל להוכיח שהיה ידוע לי/נו לפני מידע אש (2)

 תים.וללא קשר לביצוע השירו

 י הוראות כל דין.ידע אשר גילויו נדרש על פמ (3)

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 _____________________ם: _______ש       

 : ________________________ז./ ח.פ.ת.       

 _______________________באמצעות: _       

 _______________________חתימה: __       

 

 

ר ל )לאחם למועצה בפועידו במתן השירותיואחד מעובדיו שיועסקו על ד ל אח**** על המציע הזוכה להחתים כ
 ציאו לידי המועצה.זה ולהמ התחייבות מועצה להעסקתם( על נוסחלת אישור הקב
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

  

ועצה מקומית אבן יהודהמ  

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  ייםבעניין אחזקת גני נוי ציבורלמועצה ופיקוח יעוץ שירותי  למתן

׳ומך סמ  

 טופס הודעה על חלקים סודיים בהצעה
 

 :הבאיםהמסמכים ו/או הנתונים , כי  /יםהח"מ, מבקש /ואני

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

6. ____________________________________________________ 

 

 : נו תוכרז כהצעה הזוכה , וזאת מן הנימוקים להלןי/ימסרו לעיון במידה והצעתלא י

 ק ומפורטמנומ, ניתן לצרף מסמך נפרד  *

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 _____________________ : ציעשם המ

 _______________________ חתימה

 _________________:תאריך חתימה
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

מית אבן יהודהמקו מועצה  

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  יםת גני נוי ציבוריבעניין אחזקלמועצה ופיקוח יעוץ למתן שירותי 

 ׳ז סמךמ

 ולהבטחת הצעת המציע השתתפות במכרזחת בות הבנקאית להבטנוסח הער
                                                                    

 ___ _// __תאריך : __

 
 לכבוד 

  אבן יהודה מועצה מקומית

 
 נ.,ג.א.

 
                    

 _______הנדון : ערבות בנקאית מס'_________
  

ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב ________ מס' ת.______לפי בקשת ____________ .1
 -ד( )להלן קול מי)כתובת מלאה כול _____________________________________________

 ₪ 10,000 תשלום כל סכום עד לסכום כולל שלבאופן בלתי חוזר ל "( אנו ערבים בזה כלפיכםהנערב"
"( שתדרשו מאת הנערב בקשר רבותסכום הע" -בלבד )להלן  (שקלים חדשים ת אלפיםשרע: מילים)ב

 .ץ ופיקוח למועצה בעניין אחזקת גני נוי ציבורייםלמתן שירותי יעו למכרז

הראשונה  דרישתכםבלת מקם עסקים אחד ר מיומיידית ולא יאוח, הערבות ישולם לכם על ידינוכום ס .2
או לנמק את ו/וכיח וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה לה, המועצהגזבר  חתומה ע"י ,בכתב

  .הנערבם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת כדרישת

שבון המועצה ע"פ הפרטים עברה בנקאית לחהשל  לעיל, יעשה על ידנו על דרך 2ם, כאמור בסעיף תשלוה .3

יקול דעתכם ו באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שרישתכם אשיימסרו על ידכם בד
 הבלעדי.

כל  טלת.ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבו ,)כולל( בלבד 3/10/2022זו תישאר בתוקפה עד ליום  תערבו .4
 התאריך הנ"ל.כתב לא יאוחר מבדנו דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על י

 ו להסבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה א .5

                                             

 כבוד רב,ב                                    

                                                                                ____________ 
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

ועצה מקומית אבן יהודהמ  

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  ורייםיבבעניין אחזקת גני נוי צלמועצה ופיקוח יעוץ שירותי  תןלמ

׳חמסמך   

 

 מציעים(ה ראיון עםה עורך/כידף ניקוד למציעים )למילוי על ידי 

 

 _________________________________________פרטי המציע: ______

 

 ניקוד ע״פ הוועדה נקודות מקסימלי מס׳ רמטרפ 

 רשמות כלליתתה 1

 

5  

 והשקיה צמחייה שאדע בנוי 2

 

3  

ם )כולל מתן אישור ידע בנושא גיזום עצי 3

 בטיחות במוס״ח לאחר ביצוע סקר עצים(

3  

ניסיון ביצוג מול רשויות שונות כגון קק״ל,  4

 ו׳וכצ מע״

2  

 ורטוספ משחקניסיון והבנה בתחום מתקני  5

 

3  

אחזקת ניסיון בייעוץ, תכנון ופיקוח על  6

 םבינים ונרחשטחים מגוו

7  

משנה  ניסיון בניהול בעלי מקצוע וקבלני 7

 ציבורייםוע עבודות אחזקה וגינון בגנים לביצ

3  

ניסיון בהכנת וליווי מכרזים לקבועות  8

ביצוע עבודות אחזקה ל וןקבלן/קבלני גינ

 וגינון בגנים ציבוריים

2  

, מבני ניסיון והבנה בתכנון עירוני: גנים 9

 שכונות  חינוך, רחובות,

2  

  30 סה״כ 

 
 הערות כלליות : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 ________וחתימה: ______________ ממלא הטופס שם  _________יך: ______תאר
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 ___________________ 
 + חותמת המציעחתימת 

 
 

בן יהודהמועצה מקומית א  

 _____11/____2022מס'  מביפומכרז 
  ורייםבעניין אחזקת גני נוי ציבלמועצה ופיקוח יעוץ ותי תן שירלמ

׳טמסמך   

 
 [הינו תאגיד רשוםע ציבמקרה שהמאישור עו״ד/רו״ח בדבר פרטי המציע ]

 

 לכבוד

 יהודה המועצה המקומית אבן

 א.ג.נ.,

  עאישור פרטי המציהנדון: 

_ ___________________________________, לבקשתו של ___________אני הח״מ, עו״ד _
 ״(, מאשר בחתימתי, כדלקמן:המציעח.פ./ח.צ./ת.ז.  ___________________ )להלן: ״

 מנהלי המציע הינם: .1

 _______________;ר _________________________ ת.ז. _________/מב׳ג

 _______________;____________________ ת.ז. _גב׳/מר _____________

 ת.ז. ________________________;_ ____________________גב׳/מר ____

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם: .2

 ז. ________________________;ת._ גב׳/מר ________________________

 ____________;___________________ ת.ז. ____________גב׳/מר ______

 _;_______________________________________ ת.ז. ___ר ______גב׳/מ

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, לרבות, לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו במסמכי  .3
ת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים וזה שבכללם, הינה החתימה המופיעה על גבי הצעבחו המכרז

 מור לעיל.באמצעות מורשי החתימה שלו כא יא נחתמהצעת המציע למכרז, והלה

 חתימה:ה ן דוגמתלהל .4

.____________________________________________________ 

למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של ה צעהתקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת הה  .5
 מציע.ה

מסמכי ההתאגדות שלו, המציע ובהתאם לסגרת סמכויות המציע נשוא המכרז הינו במ השירותביצוע  .6
צעה עפ״י תנאי המכרז, והצעת המציע כשהיא חתומה על ידי המוסמכים ה להגיש יבל החלטה כדיןק

 בר ועניין.ד כללחתום כמפורט לעיל, מחייבת את המציע ל

 _.: ___________________________________כתובת משרדו הרשום של המציע הינה .7

 

_______________________     _______________________ 

 , חתימה וחותמת, מ.ר.״דעוהשם        תאריך

אישור עו״ד  ע,צי*** במקרה שהמציע הינו תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המ
 ת.ציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברובדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במ

 


