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 מועצה מקומית אבן יהודה

 ______ 19___/2021מכרז פומבי מס'  
   צפוניחלק  -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 

 
 ׳ א מךמס

 הודעה בדבר פרסום המכרז 

 

" )להלן:  יהודה  אבן  מקומית  שירותי  המועצהמועצה  למתן  הצעות  בזאת  מזמינה  גנים  "(  אחזקת  גינון, 

בהתאם לרשימת שטחים המצורפת  "(,  הגינוןשירותי  "  להלן:)של היישוב    הצפוני בחלקו    ושטחים ציבוריים 

חובות, איי תנועה,  זקה ושירותי גינון בגנים, רל אחהמדובר בביצוע עבודות ש   .1-ג  מסמךכבזאת למכרז זה  

 פסי ירק, מוסדות ציבוריים ומוסדות חינוך בתחום שיפוטה של המועצה עפ"י המפורט במסמכי המכרז. 

למתן שירותי גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים  גם במכרז  המועצה יוצאת  זה  במקביל למכרז  , כי  מובהר

)לה  הדרומיבחלקו   היישוב  לחלק  ״לן:  של  כי  ״(.  ומיהדר המכרז  זמודגש,  במכרז  קבלן  אותו  יזכה  ה לא 

מצאה כי ניתן  , וועדת המכרזים  הדרומי. הגיש קבלן הצעה במכרז זה ובמכרז לחלק  הדרומיובמכרז לחלק  

  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והבלבדי,   להכריז על שתי הצעותיו כהצעות הזוכות, תבחר ועדת המכרזים

, ולקבלן  מציע אחרובאיזה משני המכרזים תוכרז כזוכה הצעת    היוכרז הקבלן כזוכם  כרזיבאיזה משני המ

 בקשר לכך. ו/או מי מטעמה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה 

ברח'    תהצעו המועצה  במזכירות  לרכישה  הניתנים  המכרז,  טפסי  גבי  על  ורק  אך  להגיש  ניתן  למכרז 

התשלום  הר בזאת, כי  . מוב ₪  1,000, בשעות העבודה הרגילות תמורת סכום של  הודה, אבן י53המייסדים  

 . בגין מסמכי המכרז לא יוחזר למציע בשום מקרה

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של  

וחמישה )₪    75,000 ני  שבעים  תהא  אשר  חדשים(,  שקלים  דרישתה  למימוש  תנת  אלף  עם  עת,  בכל  מיידי 

לפי דרישת המועצה, אם תבוא כזו, עקב    ./214/10ת תעמוד בתוקפה עד ליום  ה. הערבוהראשונה של המועצ

התמשכות הליכי המכרז, יאריך המציע את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית  

 בדבר הזכייה במכרז זה. 

ה שתוגש  למכרז  של  רבד  ינהההצעה  אבעבור    מבוקש חודשי    סכוםהגשת  ך  גינון,  גנים  שירותי  חזקת 

כל דונם גינון  תוך פירוט למחיר הנדרש בגין    ח',  במסמךושטחים ציבוריים בעבור כלל השטחים הנכללים  

 . אקסטנסיבי ובעבור כל דונם גינון אינטנסיבי

לשל  )לא  ידנית  במסירה  למסור  יש  המכרז  לתנאי  בהתאם  ההצעות  של  אבדווח  את  במשרדו    מנכ״ל ר( 

המייסדים   ברח'  באבן53המועצה  מס'    ,  פומבי  "מכרז  ציון  נושאת  סגורה  במעטפה    __" 19_ /2021יהודה, 

 בצהריים. 12:00בשעה   /214/7בלבד, וזאת עד ליום 

ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על    ,מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו

 . המכרזים תידי ועד

 . אבן יהודה, 30  קלהד, ברחוב (הישן)בנה הסביום במ 30:09 בשעה /2123/6מפגש מציעים יערך ביום  
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. מציע שלא ישתתף במפגש המציעים, לא יהיה רשאי להגיש הצעה במסגרת  מפגש המציעים הינו חובה

 . תיפסל על הסף -המכרז, והצעתו ככל שתוגש 

 היא. ביותר או כל הצעה ש נמוכהצעה הל את ההאין המועצה מתחייבת לקב

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

 המציע לכדי הצעה ע"פ דיני  המכרזים. 

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז. 

 

 

 

 

 
 בכבוד רב,
 אבי הררי 

 
 יהודה  -ראש המועצה המקומית אבן
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 ית אבן יהודהמקומ מועצה
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 
 

 1 -מסמך א

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 רז מהות המכ .1

יהודהה .1.1 אבן  המקומית  בזה    "(צהועהמ"   -להלן  )  מועצה  לאספקת   הצעות לקבל  מבקשת 

   .("הגינוןשירותי " )להלן:  גינון ואחזקת גנים ושטחים ציבורייםשירותי 

ירק,   .1.2 פסי  תנועה,  איי  רחובות,  בגנים,  גינון  ושירותי  אחזקה  של  עבודות  בביצוע  המדובר 

המועצה   של  שיפוטה  בתחום  חינוך  ומוסדות  ציבוריים  כמוסדות  בהכל  מסמכי  מפורט 

 . , המצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנוזמכרה

 

 המכרז  מסמכי .2

להלן   .2.1 ויקראו  מהמכרז  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מטה,  המפורטים  ולחוד,  בהמסמכים  יחד 

 מסמכי המכרז: 

 . הודעה בדבר פרסום המכרז  -  מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -   1-אמסמך 

 הצעת המציע.   - 'במסמך 

 .כםסה  - 'ג מךמס

 . שטחי הגינון -1-מסמך ג

 . מחירון לעבודות מיוחדות -2-מסמך ג

 . טבלת קנסות מוסכמים -3-מסמך ג

 . במכרז ולהבטחת הצעת המציע השתתפות נוסח הערבות הבנקאית לצורך  - 1-דמסמך 

 .הסכםנוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע ה -2-דמסמך 

 אישור קיום ביטוחים.  - ׳המסמך 

תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף, ניסיון מקצועי ועמידה בתנאי    - 1-ו מךמס

 . הדין
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 הצהרת המציע על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודות.  -2-מסמך ו

 תצהיר המציע בעניין אי תיאום מכרז.  -3-מסמך ו

 תצהיר המציע בדבר העדר קירבה לעובד/חבר המועצה.   -4-מסמך ו

 ת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי. ן עמיד ניילע ״חור רו איש  -1-מסמך ז

 בדבר פרטי המציע. אישור עו״ד   -2-מסמך ז

 . מפרט לתחזוקה חודשית של שטחים ציבוריים  -מסמך ח׳

 נספח בטיחות כללי.        -׳טמסמך 

 המלצות מאת לקוחות;  -מסמך י׳

  ז המנויים מכרי הכל מסמכ נמצאים    שברשותוהמועצה תראה את המציע במכרז, כמי שהצהיר   2.1

לעיל, והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש, וכי הוא מתחייב לבצע את  

 פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם וככל שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז. -עבודתו על

  לצורך הגשת הצעתו, לרבות   הנדרשותצע את כלל הבדיקות  במציע כמי שבי  כן תראה המועצה  2.2

 עמידה על טיב העבודות והיקפן.   עליהם יבוצעו העבודות, וכן עיןבמקרקר ביקו

בימים א׳ עד ה׳ )כולל( בין השעות    ₪  1,000ד תשלום סך של  גאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנ 2.3

עלות הרכישה לא  יהודה.    , אבן53המועצה שברחוב המייסדים    מנכ״לבמשרדי    13:00-08:00

 . תוחזר בכל מקרה

כ 2.4 בזאת,  רשאים  מובהר  מציעישתלהי  רק  במכרז  המכרז  תף  מסמכי  את  רכשו  אשר  ם 

 .מהמועצה

 לוח זמנים של המכרז  . 3

 הערות המועד הפעולה

 ₪  1,000 -עלות מסמכי המכרז 8:00בשעה  /2115/6החל מיום  מכירת מסמכי המכרז 

, ברחוב (הישן) בנה הסביום במ 10:00בשעה  /2123/6ביום  מפגש מציעים )חובה( 

 ה אבן יהוד ,  30 קלהד

  -למייל:  wordלשלוח על גבי קובץ  12:00בשעה   27/6/21עד ליום  ון לשאלות הבהרהאחר  מועד

yehuda.muni.il-mankal@even 

הגשה במעטפה לבנה וחתומה  12:00בשעה  4/7/21עד ליום  מועד אחרון להגשת הצעות 

מס'  עליה מצויין "מכרז פומבי
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 בלבד  _" 19__/ 2021

 

 תן השירומתואופן  המכרזהגדרת העבודות נשוא  . 4

של    הצפוני גינון ואחזקת גנים לכל השטחים הציבוריים בשטח  מבקשת לקבל שירותי    המועצה  4.1

ג, בשטחים הכלולים  היישוב מוסדות  למסמכי המכרז   1-במסמך  גינות, חצרות  גנים,  לרבות   ,

ת, שטחי  ציבור שונים, בתי ספר, גני ילדים, משרדי המועצה, מדשאות, פסי ירק, שדרות, ככרו 

נטו  בור, האחריםעצים  הציבור  שטחי  וכל  להוסיף    המועצה  .עים  הזכות  את  לעצמה  שומרת 

ועל פי    בהתאם לצרכיהלמסמכי המכרז,    1-במסמך גמעבר לשטחים הכלולים  נוספים    שטחים

 .  החלטתה הבלעדית

לפחות   4.2 יום,  יום  וחגים,  שבתות  למעט  השבוע,  ימות  כל  במשך  יתבצע  ביום   8השירות    שעות 

שירות, ללא יוצא מן הכלל, יהיה  , כאשר במשך כל ביצוע המי שישישעות בי  6  -ו  ה׳, -ם א בימי

העונה על תנאי    המציע הזוכה,מה, אדם אחד לפחות מטעם  נוכח במתן השירות באבן יהודה עצ

של לפחות    המציע הזוכהובעל וותק בעבודה אצל    ,להלן  5.2-5.3בסעיפים  הכשירות המפורטים  

  ואילך(   2018יוני  )לכל הפחות מחודש    לפני יום הגשת ההצעהנות  האחרורצופות  ה שנים  השלוש  

 . "(מנהל העבודה" )להלן:

ימת ההסכם עם הזוכה  מיום חת חודשים 12תקופה בת  תקופת השירותים נשוא מכרז זה תהא   4.3

של   תקופה  זו  תקופה  מתוך  תהא    6במכרז.  בה  ניסיון,  תקופת  תהא  הראשונים  החודשים 

רשאית בהתר  המועצה  של  להפסיק  החו  15אה  את  ולבטל  השירות  את  מראש  מכל  ימים  זה, 

לנמק. עליה  שיהא  מבלי  הבלעדי,  דעתה  שיקול  ולפי  שהיא  הזכות    סיבה  שמורה  למועצה 

החוזה   את  בנות  להאריך  נוספות  תקופות  אחת  12לשלוש  כל  ושיקול  ,  חודשים  רצונה  לפי 

 , ובכפוף לתנאי ההסכם בין הצדדים. דעתה המוחלט

 

 תנאי סף -המציעכשירויות  .5

עומדים בכל אחד מן התנאים  ,  במועד הגשת הצעתם למכרזשר  מציעים ארשאים להשתתף במכרז  

 : ידתם בתנאים אלו, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמ המפורטים להלן

 חיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל. המציע הינו י  5.1

יוני   5.2 מחודש  הפחות  מקצוע בעל    המציעאילך,  ו  2018לכל  הסמכה  הכשרה  תעודת  ובעל  ית 

מטעם משרד   2באדריכלות נוף או אגרונום או גנן מסוג  ת של אדריכל נוף או הנדסאי  מקצועי

 .  הכלכלה/התמ"ת

כי   במש  מציעמובהר,  כאמור  מקצועית  הסמכה  ותעודת  הכשרה  בעל  עובד  מעסיק    3ך  אשר 

)לכל   לפחות  רצופות  מחודש  שנים  החל  תנאי  ילוא   2018יוני  הפחות  הגדרת  על  עונה  סף  הך( 

 . דלעיל
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זה,   סף  תנאי  הגדרת  על  יענה  כלשהו,  מסוג  רשום  תאגיד  הינו  אשר  משתתף  כי  מובהר,  עוד 

כאמור הסמכה  ותעודת  הכשרה  בעל  הרשומים  מבעליו  אחד  כי  ויוכיח  הוא    במידה  כי  ו/או 

ותעודת הסמכה כא עובד בעל הכשרה  רצו  3במשך  ר  מומעסיק  )ל שנים  כל הפחות  פות לפחות 

 .ך(ואיל 2018החל מחודש יוני 

ניס 5.3 בעל  להיות  המשתתף  של  על  מוכח  שניםלפחות  יון  האחרונות    שלוש  השנים  חמש  מתוך 

שירותי  (  2016-2020) שטחים  במתן  ואחזקת  מקומיותגינון  אחת    לרשויות  מקומית  ברשות 

 . רשות באותהדונם לפחות  120בהיקף של , לפחות

להי  5.4 לצ  ות בעל תשתיתעל המשתתף  ופיננסים  כוח אדם  כלי ורך מת ציוד  לרבות    ן השירותים, 

 . 2015רכב מסחרי אחד לפחות עם עגלה, בשנת ייצור שאינה נמוכה משנת 

בסעיף  המציע   5.5 הקבועים  בתנאים  ציבורייםל  (2ב)ב()2  -ו  (1ב)ב()2עומד  גופים  עסקאות  , חוק 

 ; 1976 -התשל״ו 

קל  5.6 עימה  שיש  בעבירה  הורשע  לא  בעבירה המציע  או  העברת   ון  אי  כגון  פיסיקאלי    שנושאה 

וכו׳  רישמיות  קבלות  מתן  אי  המס,  לרשויות  דיווח  אי  מתח  ניכויים,  בעבירות  דיני  או  ום 

העובדים,   והעסקת  ח  ולאהעבודה  ו/או  פלילי  משפטי  הליך  נגדו  משטרתית  מתנהל  קירה 

,  העבודה מתחום דיני    בעבירה שיש עימה קלון או בעבירות שנושאן פיסיקאליים או בעבירות

; 1981  -ילי ותקנות השבים, התשמ״איישנות לפי חוק המרשם הפלזולת אם חלפה תקופת ההת 

 עלי השליטה בו ומנהליו; היעדר הרשעה גם לגבי ב  -היה המציע תאגיד

מע״מ 5.7 לצורך  מורשה  עוסק  חשבונות  ,המציע  ספרי  במקור    ,מנהל  מס  ניכוי  על  אישורים  בעל 

חוק עסקאות גופים    בהתאם להוראותם גופים ציבוריים  עבודה ערשה ל, ומומטעם פקיד שומה

 . 1976 -ציבוריים, תשל״ו 

ולרבות   5.8 פירוק  הליכי  במסגרת  ו/או  הליכים  הקפאת  ו/או  כינוס  צו  תחת  פועל  אינו  המציע 

הינו שהמציע  ובמקרה  כאמור,  זמניים  צווים  הכספיים    -חברה  במסגרת  בדו״חות  נכללה  לא 

החברה   של  המציע]ש  2019לשנת  המבוקרים  חתם  בה  האחרונה  הדיווח  דו״חות    נת  על 

ועד   חי׳, וממועד החתימה על הדו״חות הכספיים  מבוקרים[ ׳אזהרת עסק חי׳ או ׳הערת עסק 

עד    ועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא חל שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של החברהלמ

 . רה כ׳עסק חי׳לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה של החב

ההכרזה על הזוכה במכרז, או  במהלך הליכי המכרז ועד למועד  למען הסר ספק מובהר, כי היה ו

)ובכללם גם צווים זמניים(, יהווה   יוצאו כנגד המציע צווים כאמור  אף לאחר המועד האמור, 

ו/או ההצעה  לביטול  עילה  והוא    הדבר  תהא,  שלמציע  מבלי  וזאת  המציע,  של  הזכיה  הודעת 

 או תביעה בקשר לכך. מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/ וותר מראש ובמ

 ורכש את מסמכי המכרז.   ,המציע נכח במפגש משתתפים )סיור קבלנים( 5.9

 . במשותףעל ידי מספר מציעים  הצעהבמכרז זה  לא ניתן להגישלמען הסר ספק,   5.10
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  נם בעלי תוקף במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל היכן מובהר   5.11

במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ההסכם/ ההארכה,   מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים

 לפי העניין. 

מודגש, כי אין להגיש הצעות על ידי מציעים הקשורים בעצמם ו/או באמצעות מי מבין יחידי   5.12

( המאוגד  ו/א הגוף  למועצה  מהם,  מי  כל  של  קרוב  ו/או  מאוגד(  בגוף  שמדובר  לנבחרים  ככל  ו 

ירים במועצה, בין במישרין ובין בעקיפין. ׳קרוב׳ בסעיף  ועצה ו/או לנושאי משרה ו/או לבכבמ

 . 1950 -שי״אא לצו המועצות המקומיות, הת 103זה, כהגדרתו בסעיף 

 

 והצהרות המציע המכרז ותנאי העבודההכרת מסמכי  .6

 ז.  על המציע ללמוד, להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכר 6.1

דיקת  לצורך תימחור מדוייק של הצעתו, לרבות ב  יטב את כל הטעון בדיקה,לבדוק ה  על המציע 6.2

תימחור   לצורך  כל הפרטים הרלבנטיים  יינתן השירות, השגת  שבו  של המועצה  שטח השיפוט 

בדיקה מ הביצוע,  ודרכי  היקף השירות  כולל  מגיש,  הינו  אותה  הגנים  ההצעה  כל  של  דוקדקת 

ושל ית שיכוהגינות,  ב  בחינת, לרבות  ללו בשירותר השטחים  חס לשטחי הגינון  פועל בישטחם 

, קריאת ההסכם שבתיק המכרז, למידת תנאי היישוב  למסמכי מכרז זה  1-במסמך גהמפורטים  

וכמות העבודה   לחקור את תנאי המקום, מהות  כדי  ונקיטת כל האמצעים האחרים הנחוצים 

בשהנדר להתגלות  העלולים  הקשיים  ואת  המציע  שת,  כל  ירות.  על  בהתבסס  הצעתו  את  יכין 

את  הפר היטב  שבדק  ולאחר  הנ"ל,  בזאת    כלטים  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  בדיקה.  הטעון 

כל המידע והפרטים   על  ותמחר את הצעתו בהתבסס  הנ"ל,  כל הבדיקות  ביצע את  כי  המציע, 

 הרלוונטיים כאמור.

כ 6.3 את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  הכמו  הידיעות,  והסגולות  ל  כישורים 

חרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים  המקצועיות והא 

וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז    המקדמיים האמורים דלעיל, 

 מפורט במסמכי המכרז.  הכל כ -

מראש   6.4 הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  המכהגשת  תנאי  לרבות  לכל  מסמכיו,  על  רז, 

 לא כל שינוי ו/או תוספת. כל ב, והההסכם

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   6.5

דבר   ו/או  נספחיו  על  ההסכם  ו/או  המכרז  תתקבל  מפרטי  לא  המכרז,  במסמכי  מופיע  שאינו 

 לאחר הגשת הצעת המציע. 

 -היר, כיהמציע מצ 6.6

יקת תו, לרבות בדצורך תימחור מדוייק של הצעהיטב את כל הטעון בדיקה, לבדק    הוא 6.6.1

לצורך  הרלבנטיים  כל הפרטים  השגת  השירות,  יינתן  שבו  של המועצה  שטח השיפוט 
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תימחור ההצעה אותה הינו מגיש, כולל היקף השירות ודרכי הביצוע, בדיקה מדוקדקת 

על  , לרבות בחינת שטחם בפו ו בשירותהשטחים שיכללשל כל הגנים והגינות, ושל יתר  

, קריאת ההסכם שבתיק למסמכי מכרז זה  1-ך גבמסממפורטים  ביחס לשטחי הגינון ה

המכרז, למידת תנאי היישוב ונקיטת כל האמצעים האחרים הנחוצים כדי לחקור את 

להתגלות   העלולים  הקשיים  ואת  הנדרשת,  העבודה  וכמות  מהות  המקום,  תנאי 

 כלנ"ל, ולאחר שבדק היטב את  את הצעתו בהתבסס על כל הפרטים ה   , כי הכיןותבשיר

 . הטעון בדיקה

פאושלית,  6.6.2 תמורה  הינה  זה  מכרז  נשוא  השירותים  בגין  התמורה  כי  ויודע,  מבין  הוא 

ולמעט במקרים בהם נדרשות עבודות מיוחדות, כהגדרתן בהסכם, אשר תמורתן תהא 

מיוח לעבודות  המחירון  טבלת  פי  המצורפת  על  המכרז  2-ג  כמסמךדות  לא   , למסמכי 

 . לתמורה נוספת כלשהי מעבר לנקוב בהצעתוה זכאי  יהי

המועצה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לחלק את שטחי הגינון  שיודע,    כי הוא 6.6.3

מכרז זה בין מספר זוכים במכרז, וכי מקום בו תחליט מסמכי  ל  1-ג  במסמךהמפורטים  

 . ה בעניין זהנה לו כל טענהמועצה לעשות כן לא תהיי

ז למתן שירותי גינון, למכרלמכרז זה גם  המועצה יוצאת במקביל  כי הוא מודע לכך ש 6.6.4

בחלקו   ציבוריים  ושטחים  גנים  ״  י הדרומאחזקת  )להלן:  היישוב  לחלק של  המכרז 

לא יזכה ״(, וכי בהתאם לתנאי מכרז זה כמו גם לתנאי המכרז לחלק הצפוני  הדרומי

מסכים לכך שמקום מוסיף ומצהיר, כי הוא מודע ו יע  המצ.  יםהמכרזבשני  אותו קבלן  

ב  להגיש   בחריבו   והצעה  זה  גם  מכרז  הצעה  להגיש  לחלק  כן  וועדת הדרומיבמכרז   ,

ועדת   תמצא המכרזים   תבחר  הזוכות,  כהצעות  הצעותיו  שתי  על  להכריז  ניתן  כי 

המכרזי משני  באיזה  והבלבדי,  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  יוכרז המכרזים  ם 

כל   לולא תהיה  ו ,  כזוכה הצעת מציע אחרכרז  ם תוובאיזה משני המכרזי  כזוכה  עהמצי

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 

או   6.6.5 בשטח  אישית  נוכח  להיות  עליו  וההסכם  המכרז  תנאי  פי  שעל  לכך  מודע  הינו  כי 

 . יללע 4.2בסעיף כהגדרתו עבודה המנהל  את לחילופין להעסיק 

נו  5  -ק לא פחות מבנוסף למנהל העבודה יעסיכי   6.6.6  17, שגילם מעל גיל  ספיםפועלים 

 . בכל רגע נתון של מתן השירות שנים,

, על לפי החלטתה  -מהלך ההתקשרותקבלן הזוכה בכי המועצה תהיה רשאית להודיע ל 6.6.7

ה  כמות  את  להגדיל  כאמור,  רצונה  רצונה  על  המועצה  הודיעה  הקבלן    יהיהפועלים. 

להגדיל את כמות הפועלים ודעת המועצה,  ת הימים ממועד קבל  30בתוך  כה חייב  הזו

למסמכי    2-מסמך ג  -מחירון לעבודות מיוחדות, כנקוב בתמורהמטעמו תמורת תוספת  

 .המכרז

הצוות   6.6.8 מתוך  אחד  פועל  ישמש כי  מטעמו(  העבודה  מנהל  או  המציע  גם  להיות  )יכול 

הכשרה ה לכך, ובעל תעודה המעידה על  הכשרה המתאימכאיש מים קבוע, ויהיה בעל  
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ידועה למועצה ומקובלת עליה. הקבלן מתחייב להודיע על  כאמור, אשר זהותו תהיה 

 ל שינוי באיוש התפקיד במהלך ביצוע השירות, אם וככל שיהיה שינוי כאמור. כ

המים ישלח, על חשבונו וללא תוספת תשלום, את מנהל העבודה ואיש  הזוכה במכרז  כי  6.6.9

למשך  לחפיפה   הנוכחי  האחזקה  את   15מול קבלן  וילמדו  השטח  יכירו את  בהם  יום 

 ות ההשקיה עצמן. מיקום ואופי ראשי המערכת הקיימים להשקיה וכן את מערכ

, ימים בשבוע במקרה חירום  7שעות ביממה,    24יהיה זמין במשך  כי המציע או נציגו   6.6.10

ויגיע לטפל יות השקיה,  יפול בבעת לטלרבו  ,לפניות ממוקד המועצה ו/או נציג מטעמה

 ., כולל בשעות הלילהמרגע הקריאה בתוך שעהבבעיה 

החודשים הראשונים תהא תקופת ניסיון, בה תהא המועצה   6תקופה של  שידוע לו, כי   6.6.11

של  רש בהתראה  להפסיק  מכל   15אית  החוזה,  את  ולבטל  השירות  את  מראש  ימים 

 . לנמקי שיהא עליה  סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מבל 

בכי   6.6.12 על  מוחלט  איסור  נקוחל  בכל  השירות  קבועה יצוע  נוכחות  ללא  שהיא,  זמן  דת 

 בשטח של מנהל העבודה. 

שי 6.6.13 וככל  אם  מכן  זכה  כי  ולאחר  בו,  מנ   ל יחדבמכרז,  מועסק  להיות  העבודה  הוא הל 

להעסיק הכשירות   מתחייב  בעל  המועצה,  ידי  על  שיאושר  אחר  עבודה  מנהל  מיד 

אי    .לעיל  5.2-5.3הנדרשת   או  עבודה,  מנהל  העסקת  עבודה חדש חלף אי  מנהל  מינוי 

ל עבודה קודם שעזב, או אי נוכחות של מנהל עבודה באבן יהודה במהלך כל שעות מנה

 ת, יהוו כולם הפרה יסודית של ההסכם. ביצוע השירו

 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .7

או   7.1 לתקן  למחוק,  למציע  את  אסור  בכל    המועצה  המכרז.  מסמכילשנות  לראות  רשאית  תהא 

ולפסול את    שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם, 

 הצעת המציע. 

ם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י המועצה. נתגלתה אי  א 7.2

, ובין אם  במלל  ורט המפעה  יר ההצבין מחל  בספרותמחיר ההצעה הנקוב  אם אי  בין  )התאמה  

באי   ההצעהין  התאמה  לבי   מחיר  אחד  במסמך  ההצעהן  הנקוב  אחר(,    מחיר  במסמך  הנקוב 

על   בהסתמך  ההתאמה  אי  ההצעהתתוקן  ביותר  מחיר  המשתתף  הנמוך  בהצעת  ו/או    הנקוב 

, ויראו את המשתתף כאילו הסכים שכל טעות שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור  במסמכי המכרז

 יל. לע

במסמכ  עהמצי ערך   7.3 שהוא,  סוג  מכל  ממנו    המכרזי  שינוי,  הנדרשים  הפרטים  הוספת  )למעט 

( תהא המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את  המכרזבמקומות המיועדים לכך במסמכי  

לבקש   הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  או  אם    מהמציעההצעה,  )גם  מקרה  בכל  הצעתו.  את  לתקן 
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לש כלל  התייחסה  לא  ו/או  המועצה  הינויים  את  יחייב  כאמור(  ההסתייגויות  של  צדדים  נוסח 

המועצה  המכרזמסמכי   הודיעה  הצעות.  להגשת  האחרון  במועד  המועצה  ע״י  שנקבע  כפי   ,

וסרב  למציע מההסתייגויות,  מתעלמת  היא  כי  ו/או    המציע,  החוזה  על  את  לחתום  לבצע 

יה רשאית  צה תהוהמוע,  המציע, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו של  המכרזנשוא    העבודות

המועצה רשאית  להלן. כן תהיה    10הצעת המציע הנזכרת בסעיף    להבטחת   לחלט את הערבות

 אחר. מציעלבטל את זכייתו ולהתקשר עם 

 

 מסמכי המכרז  הבהרות .8

המועצה, מר אלי גטר,    למנכ״ליודיע המציע בכתב    12:00בשעה    27/6/21לא יאוחר מאשר יום   8.1

ו/או על כל ספק  מסמכי המכרז  באו חוסר בהירות שמצא    י התאמהגיאה, א סתירה, שעל כל  

או   ההסכם  במסמכי  הכלול  כלשהו  עניין  או  פרט  או  סעיף  של  למובנו  בקשר  אצלו  שהתעורר 

 . הנוגע לעבודות נשוא המכרז

במייל   8.2 לשלוח  יש  כאמור  קובץ    ,yehuda.muni.il-mankal@evenהודעה    WORDבאמצעות 

זר על  ת אישור חואו באמצעו 09-8915002בטלפון  דוא״ל וודא קבלת הודעת הבלבד. על המציע ל

 לא תיעננה.  PDFקבלת הודעתו. מודגש, כי שאלות שתועברנה באמצעות קובץ 

את מספר   8.3 כל שאלה  ולכלול במסגרת  ענייני,  ברור, תמציתי,  באופן  לנסח שאלותיו  על המציע 

ציון כתובת  ך  ליהם מתייחסת שאלתו, תוהעמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז א

 מען את התשובות. דוא״ל אליה יש ל

תשובות בכתב למציע ולכל משתתפי    המנכ״לכאמור הודעה בכתב, ימסור    למנכ״למסר המציע   8.4

התשובות תישלחנה בכתב    .29/6/21להלן, לא יאוחר מתאריך    16הנזכר בסעיף    הקבלנים מפגש  

תהא  ו/או מי מטעמו    המנכ״ל ת  תשוב, ולהם בלבד.  ניםהקבלובאופן אחיד לכל משתתפי מפגש  

ו/או    המנכ״לכל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד    ופית. ס

 . המועצה לא יחייבו אתמי מטעמו 

מצד   8.5 התשובה  בקבלת  המציע    המנכ״לאיחור  את  יזכו  לא  קבלתה  אי  או  מטעמו  מי  ו/או 

ו יהיה  ודין הצעת  ,מצד ועדת המכרזים  ו או להתחשבות כלשהיאבהארכת המועד להגשת הצעת

 . ועניין לכל דברבמכרז  ן כל הצעה אחרת כדי

הרות לאמור במכרז  ו/או מי מטעמו ליתן מיוזמתו הב  המנכ״למבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   8.6

מי   לכל  תינתן  בכתב  והודעה  בו  שנפלו  טעויות  לתקן  במפגש  ו/או  הנזכר    הקבלניםשהשתתף 

 . להלן 16סעיף ב

יהפכו להיות חלק אינטגרלי ובלתי נפרד  ור בסעיף זה  ות, תיקונים שניתנו כאמ, הבהר תשובות 8.7

 המכרז.    ממכלול מסמכי
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או מי    המנכ״לל תשובות שניתנו על ידי  המציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך ע 8.8

פו להצעתו כחלק בלתי  מטעמו, אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צור

 . נפרד הימנה

 

 והמלצות ספותות נודריש אישורים .9

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים ו/או האישורים הבאים: 9.1

 . יצרף המציע צילום תעודת זהותלעיל,  5.1להוכחת תנאי הסף הקבועים בסעיף    9.1.1

רשום  תאגיד  המציע  ההתאגדות    -היה  תעודת  צילום  התאגידיצרף  ה  של  רשם מאת 

ייב בחתימתם את התאגיד בצירוף  לח  אישור עו"ד בדבר המוסמכים  מוסמך הרלוונטי,ה

, וכן תמצית מאושרת מאת הרשם למסמכי המכרז  2-ז  מסמךבנוסח    דוגמאות חתימתם

הרלוונטי הכוללת פירוט מנהלי התאגיד, ושעבודים רשומים )אם וככל שישנם(, המוסמך  

 להגשת הצעות במכרז.ם לפני המועד האחרון  ימי  45עדכנית אשר תוצא לכל המוקדם  

אינו רשאי להשתתף כגון שותפות בלתי רשומה,    תאגיד בלתי רשום,דגש, כי  מובהר ומו

 . ע״י עו״ד/רו״ח מקור׳. כלל האישורים יהיו חתומים כ׳נאמן לבמכרז

בסעיף   9.1.2 הקבוע  הסף  תנאי  המציע    5.2להוכחת  יצרף  הסמכה צילום  לעיל,  תעודת 

נוף או הנדמקצועית   נוף או תעודת השל אדריכל  או  סאי באדריכלות  סמכה כאגרונום 

מסוג   על  2כגנן  המוכר  מוסד  ידי  על  הונפקו  אשר  המל"ג ,  משרד    ידי  ע"י  או 

 )מקור/העתק מאושר כנאמן למקור מאומת ע״י עו״ד/רו״ח(;  .הכלכלה/התמ"ת

הקבועים   9.1.3 הסף  תנאי  ה  5.3-5.9בסעיפים  להוכחת  יצרף  המסמלעיל,  את  כים מציע 

 -:םהבאי

ה 9.1.3.1 תצהיר  בדבר  את  ועמידה  מציע  מקצועי  ניסיון  הסף,  בתנאי  עמידה 

)בנוסח   הדין  מלא    1-ומסמך  בהוראות  מפורט,  כשהוא  המכרז(,  למסמכי 

  ; מסמכי המכרזל  י׳ מסמך המלצות חתומות בנוסח , וכן וחתום על ידו

 ;ורבמק ום , כשהוא חת המכרז( למסמכי 1-זמסמך את אישור רו״ח )בנוסח  1.3.29.

רכב מסחרי אחד לפחות עם עגלה, בשנת ייצור שאינה נמוכה    כלי   שלרישיון   9.1.3.3

 . 2015משנת 

מפקיד   9.1.4 או  מוסמך  חשבון  מרואה  ואישור  מע"מ  שלטונות  מאת  מורשה  עוסק  תעודת 

 "ח(.השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו

ור מאומת ע"י  קיד השומה )מקור/העתק מאושר למקבמקור מטעם פניכוי מס  אישור על   9.1.5

 עו"ד/רו"ח(. 

 למסמכי המכרז.  1-ד כמסמךת בנוסח המצורף ערבות בנקאית מקורי  1.69.

 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.  9.1.7
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 דת עלולה להיפסל ע"י וע  הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל 9.2
 .המכרזים

מורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג  מכרזים שלוועדת ה 9.3

שלו   המימון  יכולת  מומחיותו,  נסיונו,  כשירותו,  להוכחת  שידרש  נוסף  מסמך  ו/או  מידע  כל 

לביצוע   י   העבודותוהתאמתו  המציע  המלצות(.  )לרבות  וכיוב'  המכרז  למסור  נשוא  חייב  היה 

המילוועד  מלוא  את  המסמה  להנחדע/  מסמך  כים  למסור  יסרב  המציע  בו  במקרה  דעתה.  ת 

הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול  

 את ההצעה. 

 

 מכרז השתתפות בערבות ל .10

בדיי 10.1 המכרז  תנאי  את  לקיים  המציע  של  התחייבויותיו  ולהבטלהבטחת  ובשלמות,    ת ח קנות 

המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית    יע ושיפוי המועצה, יצרף רצינות הצעתו של המצ

( זה  מכרז  למסמכי  המצורף  הנוסח  לפי  כדין,  ומבוילת  חתומה  מותנית,   1-דמסמך  ובלתי 

שם ״מבקש״ הערבות אלף ש"ח(    שבעים וחמישה)ש"ח    75,000למסמכי המכרז( בסכום של  

    .ציע במכרז זההמ לשםת חייב להיות זהה הבנקאי

ת  10.2 בתוהערבות  ליום  עמוד  עד  מב  .4/10/21קפה  המועצה,  דרישת  פי  ועל  הצורך  חייב  תמידת 

     .עד לקביעת זוכה במכרזהמציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת 

צדדית  -חדלוט על פי פנייה  הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחי  10.3

ו  עצההמו  ראששל   הגזבר  מטעמם./או  מי  לחילוט    או  תוגש  שהערבות  יכול  כי    גם מודגש, 

 באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב הערבות.

ע״י   10.4 שיקבע  מי  עם  הסכם  שיחתם  לאחר  נתקבלה  לא  שהצעתם  למציעים  תוחזר  הערבות 

על    שהוגשה  מציע שהערבותהמועצה כזוכה, או לאחר פסילת הצעת המציע מסיבה כלשהי.  

במכרז    ידו הצעתו  על  במסגרת  לערער  יוכל  לא  כאמור,  לו  על  הוחזרה  או  במכרז  הזכיה 

  3תוצאותיו, אלא אם כן המציא למועצה במצורף לבקשתו לערער, ערבות שתום תוקפה הינו  

ערכאה   של  הכרעתה  לקבלת  עד  דרישה  לפי  ויאריכה  למועצה,  החזרתה  מיום  חודשים 

 סמכת בערעור. שיפוטית מו

 ידון כלל.לא ת -על כל הדרישות המפורטות לעילרף אליה ערבות, העונה לא תצוהצעה ש 10.5

המועצה תהיה רשאית, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, בכתב או בע״פ,   10.6

שיקול   פי  על  חלקו,  את  או  בה  הנקוב  הסכום  מלוא  את  ולחלט  לפירעון  הערבות  את  להציג 

ז בדייקנות ובשלמות,  המציע לא קיים את תנאי המכר  הבלעדי, בכל מקרה בודעתה המוחלט ו

בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, חזר    ובכלל זה אם נהג בעורמה,

בו מההצעה בעודה בתוקפה, או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר  
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ליתר  התחייבויותיו בהתאם להצעה ו  ז ו/או לא עמד במלואהדרישות ממנו בגין הזכייה במכר

מהור אחרת  דרך  בכל  סטה  ו/או  המכרז  פיצויים  מסמכי  ישמש  הערבות  סכום  המכרז.  אות 

בזכות   יפגע  לא  הערבות  חילוט  ההצעה.  תנאי  מילוי  אי  בגין  מראש  ומוסכמים  קבועים 

ע שיגרמו  הממשיים  הנזקים  בגין  מהמציע,  פיצויים  לתבוע  קיום  המועצה  אי  עקב  ידו,  ל 

 ההצעה. 

ביצוע העבודות  ת, בערבות קבועה להבטחת  יחליף הזוכה את הערבובעת החתימה על ההסכם   10.7

 . (2-דמסמך רז, לפי תנאי ההסכם ובנוסח המצורף למסמכי מכרז זה )כנשוא המ

 

 המועצהרכוש  - המכרזמסמכי  .11

רת  ה למטבהשאלמסרים למציעים  וקניינה הבלעדי, והם נ  המועצההינם רכושה של    המכרזמסמכי  

לא יעתיק    המכרזכאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי  ,  למועצההגשת הצעות  

ויחזירם   הצעתו,  הגשת  למטרת  אלא  בהם  ישתמש  ולא  המועד    למועצהאותם  מאשר  יאוחר  לא 

   .האחרון להגשת ההצעות

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .12

ב  12.1 ינקובאופן  הצעתו של המציע תינתן  גינון,  סכום חודשי מבוקש בעבור שירו ב  שהמציע  תי 

,  למסמכי המכרז  1-ג  במסמך ציבוריים בעבור כלל השטחים הנכללים    אחזקת גנים ושטחים

גינון אינטנסיבי   תוך פירוט למחיר הנדרש בגין כל דונם ובעבור כל דונם    גינון אקסטנסיבי 

 . ״(התמורה)להלן: ״

 -להלן יהיהבמכרז זה פירוש המונחים ש 

 ול של אחת לשבוע לפחות. גוננים שדורשים טיפ פירושה, שטחים מ  -"יתינטנסיב אחזקה א"

אקסטנסיבית" ניקיון    -"אחזקה  בעיקר  הדורשים  בור,  ושטחי  חורשות  שטחי  פירושה, 

 לחודש.  וגיזומים אחת

כי   12.2 המציע,    תהמוצע התמורה  מובהר  לעילע"י  ו  כאמור  פאושלית,  כל    ת כוללהינה  את 

הכרוכות בביצוע העבודות על פי    ן הרגילות מכל מין וסוג שהואדות ובי ות בין המיוחההוצא

תשלומים הנדרשים על ידי רשויות מוסמכות  ,מיסים, היטליםתשלומי , לרבות תנאי המכרז

העבודות, לביצוע  אישורן  למתן  לעובדים  כתנאי  ליועצים  תשלומים  כ,  ו/או  רכב,  ציוד,  לי 

עבו  כלי  הובלות,  ביטוחים,  חומרים,  המתחייבות  ם,  והיתרירישוי  דה,  לצורך  ההתאמות 

ביצוע   וכיוהתחלת  העבודות,  מבין  כלשהי  למען"בצעבודה  למחיר    .  תתווסף  לא  ספק  הסר 

לרבות הפרשי הצמדה למדד סוג שהוא  תוספת מכל  יתווסף  .  התמורה  לעיל  על אף האמור 

 .המועצהלתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י 
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בס"ק    לע 12.3 האמור  כי  לעיל    12.2אף  תהאמובהר,  אך  המועצה  ובהתאם    רשאית,  חייבת,  לא 

ש של  וביצוע  הקמה  זה,  מכרז  נשוא  לשירות  מחוץ  להזמין  הבלעדי,  דעתה  טחים  לשיקול 

כלולים   שאינם  חדשים,  הגינון מגוננים  המכרז  1-ג  מסמך )  בשטחי  השלמות  למסמכי  ו/או   )

(. "שירות נוסף" ( )להלן:כרזהמ  מכילמס  1-גמסמך  )  וןבשטחי הגינ שתילה בשטחים הנכללים  

 -כדלקמן: הזמינה המועצה שירות נוסף כאמור, יחולו הוראות

חדש   12.3.1 גינון  שטחי  של  פיתוח  ו/או  הקמה  לבצע  מהקבלן  תדרוש  שהמועצה  ים  ככל 

הצמחייה   של  הפריטים  את  לה  לספק  חייב  הקבלן  יהיה  שתילה,  השלמות  ו/או 

מתוך צוות    א שלוכן עובדים מיומנים  יעתה,  רושים לשם כך לפי קבוהציוד שיהיו ד

להם, אלא בהאחזקה לפי  נוסף  ו/או השלמת השתילה, הכל  ההקמה  ביצוע  לשם   ,

ו/א ו השלמת השתילה  דרישת המועצה. עבור הקמת השטחים המגוננים החדשים 

צוע  כאמור, יהא הקבלן זכאי לתשלום נוסף, מעבר לתשלום שהוא זכאי לו עבור בי

 . התאם להצעתו במכרזהשירות השוטף, ב

שלום לו יהיה הקבלן זכאי בעבור שירות נוסף אותו תזמין ממנו המועצה, יהיה  תה 12.3.2

המפורטים   ולמחירים  לפרטים  )בהתאם  מיוחדות"  לעבודות    2-ג  סמךמב"מחירון 

 ., אינם כוללים מע"מ"מיוחדות ב"מחירון לעבודות .  המחירים  (למסמכי המכרז

מו 12.3.3 ספק  הסר  ללמען  הקבלן  כי  זכאי  בהר,  יהיה  טבלת  א  עפ"י  תשלום  לקבל 

לעבודות   בשירות  מיוחדות"המחירון  הכלולים  ועבודה  פריטים  הספקת  בגין   "

( השטחים  בטבלת  הכלולים  בשטחים  המתבצע  ההסכם,  עפ"י    1-ג  מסמךהשוטף 

"  מיוחדות  המחירון לעבודות(. הקבלן יהיה זכאי לתשלום  עפ"י " למסמכי המכרז

בג ורק  שטחאך  הקמת  שין  חדשים,  גינון  ו/או  י  השטחים  בטבלת  נזכרים  לא 

ידי המועצה, הדרושות שלא בשל    לה בשטחים מגונניםהשלמות שתי  הנדרשות על 

 . התנהלות לקויה ו/או רשלנית של הקבלן

המועצה איננה חייבת לבצע את כל עבודות הקמת הגנים    למען הסר ספק מודגש, כי 12.3.4

בא /ו השתילה  השלמת  למסאו  רשאית  והיא  הקבלן,  לכל  מצעות  אלה  עבודות  ור 

 . קבלן אחר, ו/או לבצע את עבודות ההקמה ו/או השלמת השתילה בביצוע עצמי

  ככל שתחליט המועצה על הקמת  שטח גינון נוסף ו/ או על השלמות שתילה בשטחי  12.3.5

את    העבודה הנדרשת, וכן  גינון קיימים, תינתן על כך הודעה לקבלן, המפרטת את 

ועל   לביצוע,  הזמנים  תקופת  לוח  בתוך  הנדרשת,  העבודה  את  לבצע  יהיה  הקבלן 

והחומ הפריטים,  העובדים,  כל   הספקת  תוך  שנקבעה,  דרושים  הזמן  שיהיו  רים 

ההקמה   אללצורך  בשוטף  והציוד  האדם  כח  ממצבת  אדם    אשאינם  כח  ממצבת 

 . וציוד נוספים

להודיע 12.4 המועצה  רשאית  תקופת    כן  במהלך  לפי  לקבלן  הבלעדיההתקשרות,  על  החלטתה  ת, 

  נשוא מכרז זהבמתן השירותים    בשוטףהגדיל את כמות הפועלים המועסקים על ידו  רצונה ל
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ו עבודה  למנהל  הודיעה  (פועלים  5  -)מעבר  הזוכה  .  הקבלן  יהיה  כאמור,  רצונה  על  המועצה 

מטעמו תמורת  יל את כמות הפועלים  ימים ממועד קבלת הודעת המועצה, להגד   30חייב בתוך  

 . למסמכי המכרז 2-מסמך ג -קוב במחירון לעבודות מיוחדותתוספת תמורה, כנ

לעיל, המועצה לא תשלם למציע הזוכה סכום נוסף    12.3-12.4מודגש, כי מעבר לאמור בס"ק   12.5

 מכל סיבה שהיא. מעבר למחיר התמורה המוצע על ידו, 

הטפסים    ההצעה 12.6 גבי  על  ורק  אך  המכרתוגש  במסמכי  בנוסחהכלולים  המצורף.  ז,  הצעת ם 

 . תוגש בשני עותקים מקוריים׳ למסמכי המכרז, מסמך ב -יעהמצ

ידו.   12.7 על  היה המציע תאגיד או  על המציע להגיש הצעתו באופן שכל מסמכי המכרז חתומים 

את   לחייב  המוסמכים  החתימה/השותפים  מורשי  מספר  כאמור  חתימה  יחתמו  שותפות, 

לחותמת  התאגיד/השות בצירוף  פירוטהתאגיד/השותפותפות,  ותוך  של   ,  המלא    שמם 

 .החותמים, מספרי זהותם וכתובתם

מעטפה סגורה שהומצאה למציע )או לתוך  יוכנסו לתוך  המלאים והחתומים  ההצעה    מסמכי 12.8

תוגש  המעטפה  ״._ 19_ /2021פומבי מס׳ מעטפה לבנה וחלקה(, כשעליה מצויין אך ורק ״מכרז  

ידני, ותוכנס    סגורה וחתומה ו/או    מנכ״ל  בנוכחות  במועצהת המכרזים  יבלתבאופן  המועצה 

 בלבד. 12:00בשעה  4/7/21עד ולא יאוחר מיום מטעמו מי 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.  12.9

זה.   12.10 בסעיף  כאמור  המועד  לאחר  שנתקבלה  הצעה  תידון  ולא  תתקבל  שימסרו  לא  מסמכים 

מכרז שידונו על ידי  ההצעות ל  עיל יפסלו ולא יכללו במנייןועד והשעה הנקובים ללאחר המ

 .ועדת המכרזים

יום    90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך   12.11

תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה    המועצה  מהמועד הקבוע להגשת ההצעות.

שתורה   כפי  להארי  צה ועהמנוספת  זה  אובכלל  חשבונו,  על  הערב ך,  תוקף  ע"י  ת  הניתנת  ות 

 והמציע חייב יהיה לעשות כן. וזאת עד לקביעת זוכה במכרז, המציע להבטחת קיום הצעתו, 

 

 המועצה החלטות  .13

 או הצעה כלשהי. ביותר  הזולהמתחייבת לקבל את ההצעה   המועצהאין  13.1

בס"ק   13.2 האמור  מכלליות  לגרוע  שמובה  לעיל   13.1מבלי  במסגרת  כי  המכרזים  ר,  ועדת  יקולי 

הפרמטרים המפורטים  ועצה לבחירת הזוכה, רשאית הועדה לשקול, בין היתר את  הממטעם  

 -להלן:

 על ידי המציע; ת המבוקש  התמורה 13.2.1
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עבודו 13.2.2 לביצוע  בקשר  המציע  של  והניסיון  מקומיות  המוניטין  ברשויות  דומות  ת 

 אחרים; אחרות ו/או בגופים ציבוריים 

 המציע )ככל שקיים(;   ם של המועצה עםן קודניסיו 13.2.3

המ  יכולתו 13.2.4 המפורטים  של  ובמועדים  מעולה  בטיב  העבודות  את  לבצע  וכושרו  ציע 

שיקוליה    במכרז. המציע  רשאיתבמסגרת  של  הכלכלי  בחוסנו  להתחשב  ,  המועצה 

וכן במשאבי הציוד, כוח האדם והפיננסים המצויים בידו, אשר יבטיחו את ביצוע  

 קלות. המכרז כסדרן וללא ת העבודות נשוא

ל ביצוע מעולה של העבודות נשוא  ר ו/או עשוי להשפיע ע כל פרמטר אחר אשר קשו 13.2.5

 המכרז בהתאם לתנאי המכרז.

עות, ואחת מן ההצעות היא של עסק  מצאה הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצ 13.3

, אישור  בעת הגשתה  ה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה, דשבשליטת אישה, תמליץ הווע

 . 1992 -וק חובת המכרזים, התשנ״בב׳ לח2דרתם בסעיף תצהיר כהגו

הכל לפי    -תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז או חלק הימנה    המועצה 13.4

 ראות עיניה. 

ה  13.5 עם  ועדת  בתיאום  שהוגשה  הצעה  כל  תפסול  לכאורה    מציעיםמכרזים  יוכח  אם  אחרים, 

 .דרישות המכרזוכה לא ימלא אחר כל קשר כזה ו/או אם הז 

, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי  המציעכות לדרוש מאת  לעצמה את הז  הוועדה שומרת 13.6

בתוך    והמציעמחיר,   הנדרשים  והניתוחים  ההסברים  כל  את  למסור  מיום    3מתחייב  ימים 

יניח את  יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא    המציעאם    הדרישה.

 אות עיניה, ואף לפסול את ההצעה. הוועדה להסיק מסקנות לפי ר  דעתה, רשאית

כדי  הוועדה   13.7 מציע  להזמין  חייבת(  לא  )אך  וכן להשלים  תהא רשאית  בהצעתו,  פרטים  לברר 

המועצה   לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  החלטה.  קבלת  לצורך  לה  הדרושים  אחרים  פרטים 

מכל   לדרוש  הזכות  את  לעצמה  נשומרת  מידע  מהמציעים  לרבות  אחד  הצעתו,  אודות  וסף 

ו  א/יונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וניס

כן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו    .ההצעה למכרז

מטעמו  מי  ו/או  המציע  לרשימת  של  פניה  באמצעות  לרבות  המצי,  שהמציא  ע  הלקוחות 

רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות    דה תהא. הוועבמסגרת הצעתו במכרז

 ההצעות.)אם וככל שנעשו( לצורך הערכת 

רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או    ההוועדה תהי  13.8

הוגשה  ישורים הנדרשים או ששאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל הא 

פ  על  מונע את  שלא במבנה הדרוש  אופן הגשת ההצעה כאמור  י מסמכי המכרז, אם לדעתה 

 הערכת ההצעה כראוי. 

 

 פיצול העבודות בין מציעים .14
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המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מספר   14.1

 זוכים. 

את   14.2 לפצל  המועצה  זוהחליטה  מספר  בין  שיקהעבודות  למועצה  יהיה  כאמור,  דעת  כים  ול 

ו/או למציעים, לא  כים  מוחלט ובלבדי באשר לדרך חלוקת העבודות בין הזוכים השונים, ולזו

 תהא כל טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודות ו/או אי חלוקתן ו/או אופן חלוקתן כאמור. 

זוכ  14.3 מספר  בין  העבודות  את  לפצל  המועצה  אהחליטה  כל  יהיה  כאמור,  זכאי  ים  מהם  חד 

לא בוצעו  שקיבל לצורך ביצוע העבודות.  השטחים  יחס הפחתת  בהתאם ל מופחתת  ה  לתמור

ו/או בוצעו עבודות בהיקף נמוך מההיקף הצפוי ו/או נדחה ביצוען של    עבודות בהיקף כלשהו

כאמור זוכים  בין מספר  עבודות  פוצלו  ו/או  לזועבודות  ו/או  למציע  לא תהא  תביעה  כ   כה,  ל 

זוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין  ק, והמציע ו/או ה אף אם יגרם לו נזכך  בגין    הדריש ו/או  

 וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו.  

 

 חובת הזוכה במכרז  .15

הודעת  קבלתו את    מועדמ ימים  (  7הרי שבתוך שבעה )  ,("הזוכה"  -)להלן  זכה המציע במכרז     15.1

 : ים הבאיםאת המסמכ  ,למועצהיו להמציא במכרז יהא על זכייתובדבר  המועצה

ל 15.1.1 הבנקאית  בסעיף  העבודות,  ביצוע  הבטחת  הערבות  פי    בחוזה  14כמפורט  ועל 

 למסמכי המכרז.    2-ד כמסמךהנוסח המצורף 

 למסמכי המכרז. 'המסמך  בקיום ביטוחים כמפורט על  אישור 15.1.2

  המועצה תהא    כולם או חלקם,  לעיל,  15.1המפורטים בסעיף  זוכה אחר התנאים  לא ימלא ה 15.2

א לבטל  במכררשאית  זכייתו  ולחלטת  המציע  ז  להצעת  המצורפת  הערבות  סכום  .  את 

עצמו   על  שנוטל  ההתחייבויות  קיום  אי  עקב  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  ישמש  הערבות 

ת כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע  המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאי

חייבויות שנטל על  עקב הפרת ההתכנגד הזוכה    המועצה לרשות  זכות או סעד שיעמדו  בכל  

 עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 

בסעיף   האמור  את  הזוכה  יקיים  לא  בו  במקרה  מהאמור  לגרוע  תהא לעיל  15.1מבלי   ,  

רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת    המועצה

שיק לזולפי  הבלעדי.  דעתה  ו/או  ול  טענה  כל  תהיה  לא  עקב  כה  לפיצוי  זכות  ו/או  תביעה 

 עם מציע אחר במקומו.   המועצה התקשרותה של 

אחר    המועצה  התקשרה   מציע  לשלם    –עם  חייב  הזוכה  ההפרש    למועצהיהיה  בין  את 

רשאית לצורך זה להשתמש גם   המועצהלבין הצעתו הוא, ו   המועצה  ההצעה שנבחרה על ידי

 כמפורט לעיל.    בכספי הערבות שחולטו
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שביההפר  היה ידיש  על  שנבחרה  ההצעה  מסכום    המועצה  ן  קטן  הזוכה  של  הצעתו  לבין 

תהא רשאית לחלט את   המועצההערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ו  הערבות, ישמש סכום

כי   יובהר  ספק,  הסר  למען  במלואה.  במכרז  להשתתפות  רשאית    המועצההערבות  תהא 

ע במלואה גם במקרה בו לא  במכרז ולהבטחת הצעת המצי  תפותאת הערבות להשת  לחלט

 תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. 

לפג  כדי  לעיל  באמור  שיעמדו  וע  אין  סעד  או  זכות  עקב    המועצה   לרשותבכל  הזוכה  כנגד 

 הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 

העבוד 15.3 את  לבצע  יידרש  בהסכם,  הזוכה  כהגדרתן  ולשבות,  המנהל  להנחיות  יעות  בהתאם 

 . , הכל כמפורט במסמכי המכרזהמועצהרצונו ורצון  

פיו   15.4 על  הנאה  טובת  כל  או  מקצתו,  או  כולו  ההסכם,  את  יעביר  ולא  יסב  לא  ו/או  הזוכה 
על פיו לאחר במישרין או בעקיפין. יורשה להעסיק    התחייבות  למען הסר ספק, הזוכה לא 

מנהל מראש ובכתב. מבלי  ת, אלא לאחר קבלת אישור הלצורך ביצוע העבודו  קבלני משנה
הזוכה עפ"י  לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות  

 , הכל כאמור במסמכי המכרז. המועצהחריותו כלפי  מסמכי המכרז, לרבות א

 סכם זה לפי ה  המועצהשהוא מ  הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל 15.5
גזבר    לאחר, אלא אם קיבל  תהא רשאית    המועצה  .המועצהמראש הסכמה לכך בכתב של 

ההמחאה   התניית  או  סכומים  להמחות  סירוב  לרבות  זה,  בעניין  הזוכה  לבקשות  לסרב 
בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או  

 ביצועו של ההסכם. ונות נוספים להבטחת קביעת בטח

 הוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.נאים והיתרת הת  15.6

 

 סיור קבלנים  .16

בשטח העבודות וממפגש עם המשתתפים,  סיור  המפגש מורכב מ  .מציעים  מפגש המועצה תקיים   16.1

שאלות. על  מענה  ולמתן  הבהרות  למתן  ה  שיוקדש  שישאלו,  ההבהרהשאלות  וכן  ות  תשובות 

וטוקול זה, עם הפצתו, יהא חלק בלתי נפרד  שיופץ למשתתפים. פריתועדו בפרוטוקול    שינתנו

 ממסמכי המכרז וההסכם לכשייחתם. 

יתקיים   16.2 הסביום  במהמפגש  ברחוב  (הישן)בנה  יהודה30  קלהד,  באבן  בשעה    23/6/21ביום    .  , 

09:30 . 

ש  בסיור הקבלנים ו/או במפג   ציע שלא ישתתף הינם חובה. מ  המציעים, לרבות הסיור,מפגש   16.3

ככל שתוגש, תיפסל   -ז, והצעתועם המשתתפים, לא יהיה רשאי להגיש הצעה במסגרת המכר

 על הסף.

 

 ביטול המכרז ו/או שינויים בו .17
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ביחס   17.1 לרבות  מתאימה,  הצעה  אף  תוגש  לא  באם  המכרז  את  לבטל  רשאית  תהיה  המועצה 

ות או מכל סיבה  מסיבות תקציביות, ארגוני   הצעה אחת ו/אולאומדן ו/או אם לא תוגש יותר מ

תהיה   המועצה  לעיל,  כאמור  המכרז  בוטל  והמוחלט.  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  והכל  אחרת, 

המציע  כל  עם  מו״מ  לנהל  מי  רשאית  עם  ולהתקשר  אחר  גורם  כל  עם  ו/או  חלקם  ו/או  ים 

 . די ועל פי דיןמהמציעים ו/או הגורמים האחרים הנ״ל לפי שיקול דעתה הבלע

אחר 17.2 בכל  תישא  לא  נזקהמועצה  ו/או  הוצאה  לכל  ו/או    יות  הכנת  עם  בקשר  למעצי  שיגרמו 

ו/או   לנזקים  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  ובפרט  למכרז,  הצעתו  שנגרמו  הגשת  הוצאות 

אי ו/או  -עקב  המכרז  נשוא  השירותים  היקף  צמצום  ו/או  החלקית  קבלתה  או  ההצעה  קבלת 

 . ביטול המכרז

ואח׳)ממשלתיים,  כל ההיטלים   17.3 כדוגמתעירוניים  עקיפים  מיסים  )לרבות  מיסים  בלו,    (,  מכס, 

 מס קניה וכו׳( יכללו במחיר ההצעה. 

 

 שבת ערבויות הגשה למציעים שלא זכוהודעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת החוזה וה .18

 ״(. כיהת הזהודעהמועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן: ״ 18.1

צה את האישורים והמסמכים  על הזוכה במכרז להמציא למועי להשתכללות ההתקשרות,  נאכת 18.2

בסעיף   כמי שלא    15כאמור  זוכה  אותו  יחשב  אלו,  התחייבויותיו  הזוכה אחר  מילא  לא  לעיל. 

ערבות   חילוט  על  להורות  רשאית  תהיה  והמועצה  תבוטל,  במכרז  זכייתו  הצעתו,  אחר  עמד 

יעה  כל טענה ו/או דרישה ו/או תב זה באופן בלתי חוזר על  ב  תר המשתתף מוו  ההגשה בשל כך. 

 בעניין חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה. 

על   18.3 גם  הזוכות  ההצעות  בחירת  במעמד  להכריז  חייבת,  לא  אך  תהיה רשאית,  המכרזים  ועדת 

ל  מקרה בו, מכ כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל 

 מור בהוראות סעיף זה. במכרז אחר התחייבויותיו כא בה שהיא, לא ימלא הזוכהסי

דחיית   18.4 על  בכתב  הודעה  המציעים  יתר  לכל  תמסור  המועצה  זה,  סעיף  להוראות  כפוף 

 -הצעותיהם, אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות כדלקמן:

במכרז   18.4.1  לאחר    -הזוכה  ההגשה  ערבות  לו  התושב  כלל  והנספחים  מכ מסהמצאת  ים 

רבות הבטחת תנאי החוזה, בהתאם לתנאי רבות אישור קיום ביטוחים ועהדרושים, ל

 חוזה ההתקשרות וכאמור בהודעת הזכיה אשר תימסר לו.

תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה    -ככל והוכרז  -כשיר שני  . 18.4.2 

הה ערבות  לחילופין,  במכרז.  הזוכה  לכ עם  תושב  לא ר  שיגשה  בו  מקרה  בכל  שני 

ז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים כלל ההתקשרות עם הזוכה במכרתשת
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לתנאי   בהתאם  הביצוע,  וערבות  ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הדרושים,  והנספחים 

 חוזה ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. 

  

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  .19

מסמכי  ז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובם שלא זכו במכרפשר למציעיהמכרזים תא  דתוע 19.1

 ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין החל על המועצה. 

מציע הסבור כי הצעתו, כולה או אחלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן:   19.2

אחר הכרזת  ם במכרז, ליעים האחרילמצ״( שלדעתו אין לאפשר בהם עיון  החלקים הסודיים ״

 -מן:המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלק ועדת

המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד  19.2.1 

 משמעי. 

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו המועצה כמי שהסכים   19.2.2 

הצעתו למסירת  סייג  המציעילע  ללא  האחרים,  יון  כם  ויוכרז  במכרז. במידה  זוכה 

ותם חלקים סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא  מציע שסימן בהצעתו את א

סייג, למסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים,  

 במידה ויוכרז כזוכה במכרז.

ירא 19.2.3  סודיים,  חלקים  בהצעתו  המציע  שהסכי  והו סימן  סייכמי  ללא  אותם  ם,  כי  ג, 

מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם ים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים  חלק

של המשתתפים האחרים, ולפיכך תראהו המועצה כמי שוויתר מראש על זכות העיון  

 בחלקים אלה של המציעים האחרים. 

עדית ור נתון בלהעיון כאמ  כותלמען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף ז 19.2.4 

 ן בעניין זה.וועדת המכרזים, ואלו יפעלו על פי די למועצה ול 

סודיים  19.2.5  כחלקים  הגדיר  הזוכה  שהמציע  בחלקים  עיון  לאפשר  המועצה  החליטה 

לזוכה במכרז על כך התראה  על החלטתה בתוך    , בהצעתו, תיתן  לו להשיג  ותאפשר 

 נחיותיה. לה פרק הזמן אשר יקבע על ידה ובהתאם

עיון בחלקים אותם הגדיר ת את השגת הזוכה במהחליטה המועצה לדחו 19.2.6  כרז בדבר 

כחלקים סודיים בהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמדת הצעתו לעיונו של  

 מבקש העיון. 

 

 
 __________________________ 

 המועצה  ראש  



 

 

 
 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  
   צפוניחלק  -באבן יהודה גנים ושטחים ציבוריים  תן שירותי  גינון, אחזקתמל

 
 ׳ במסמך 

 הצעת המציע
 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 נ.,ג.א.

  גינון ואחזקת גנים ושטחים ציבוריים שירותי  למתן____19_ / 2021 מס' פומבי מכרז ון: הנד

 הבתחום המועצה המקומית אבן יהוד

____  ו/ אני .1 ת.ז./ ____  __________הח"מ  ____________________________,    ח.פ./ח.צ.מס׳ 

טל:    ,____________________ עיר   ,_____________________________ מרחוב 

ומאשר/ים,/ מצהיר______________________,   מתחייב/ים  בזהירות,  כי    ים,    נו/קראתיבחנתי/נו 

את מכרז    -כולם יחד  -הוותהנדון, והעתידים ללמכרז    הנוגעיםז  מכי המכראת כל מס והבנתי/נו  בעיון  

על כל מסמכיו, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו למסמכי    __19_/2021מספר  

נשוא   העבודות  לביצוע  הנוגעים  הפרטים  כל  שערכתי/נו,  בירורים  בעקבות  לי/לנו  שנודעו  וכן  המכרז, 

 .               (׳י  -מסמכים א׳ל כל מסמכי המכרז )רף/ים חתימתי/נו עני/ו מצראיה הנת לביצוען. להמכרז והאפשרו

קראתי  ים/ מצהיר  ו/הנני .2 למציעים    נו/והבנתי   נו /כי  ההודעה  פרסום  לרבות  המכרז,  פרטי  כל  את 

שטחים  , המפרטים, תנאי העבודה, הותוכי תנאי המכרז, תוכניות העבוד  ,כל מסמכי המכרזו  בעיתונות

העבודות, ידועים ומוכרים    ים האחרים המשפיעים עלהגורמ וכל    נאיהם,וע העבודות ותהמיועדים לביצ

 בהתאם לאמור לעיל.   נו/ את הצעתי נו/קבעתי. כן הנני מצהיר, כי להם מים/מסכים ו/אני ו,  לנו/לי

ומובנים    ידועיםאת כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות    נו/לאחר שבדקתי .3

המכרז בלא כל  את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי  נו / עצמי לקבל על  ים/מציע ו/ אני, ונ /לי

, לפי המחירים הנקובים  נו/לבצע את העבודות ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי  הסתייגות, ובכלל זה

 .  במכרז נו/בהפחתת שיעור ההנחה שהצעתי בכתב הכמויות

 בזאת כי:   ים/יבמתחי ו  ים/מסכים ים/רמצהי   אני/ו .4

והכישורים הדרושים    , הניסיוןהידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים  י/ל בע  אני/נו 4.1

  ,המימוןהכשירות והרישיונות הנדרשים, גם מבחינת לביצוע העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת 

 מכרז. סמכי הבהתאם לכל מוגם מבחינה משפטית, גם מבחינה מקצועית,  

מחו 4.2 הפחות  יוני  לכל  הס  נואני/ואילך,    2018דש  תעודת  ובעל/י  מקצועית  הכשרה  מכה  בעל/י 

מטעם משרד    2לות נוף או אגרונום או גנן מסוג  כמקצועית של אדריכל נוף או הנדסאי באדרי

הס  הכלכלה/התמ״ת ותעודת  הכשרה  בעל  עובד  מעסיק/ים  אני/ו  כאמור  ו/או  מקצועית  מכה 

 .  ואילך( 2018ות מחודש יוני  הפח   פות לפחות )ולכלשנים רצו 3במשך 

אחד מבעליו הרשומים של התאגיד הינו בעל הכשרה ותעודת הסמכה    -ככל שהמציע הינו תאגיד

 ואילך(  2018שנים רצופות לפחות )לכל הפחות החל מחודש יוני  3מקצועית כאמור במשך  
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מוכח    י /בעל  אני/ו 4.3 חמש    שנים  שלושלפחות  של  ניסיון  האחמתוך  )השנים    ( 2016-2020רונות 

ואחזק גינון  שירותי  לרשויות מקומיותבמתן  לפחות,  ,  ת שטחים  בהיקף  ברשות מקומית אחת 

     רשות.  באותהלפחות דונם  120של 

הוראות ים/מסוגל   אני/נו 4.4 פי  על  וההתחייבויות  הדרישות  כל  את  לבצע  שהיא,  בחינה  מכל   ,  

כי תנאי זה  ,  נו/ליידוע    .תיםלמתן השירונקבע  המכרז ומסמכיו, לרבות עמידה בלוח הזמנים ש

 הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז. 

מ 4.5 לגרוע  האמור,  מבלי  בכוחותי  נו/ברשותין  והציוד    נו/י או  המיומן  האדם  כוח  כל  את  להשיג 

עובדים וכוח    ים/ מעסיק  נו/נשוא המכרז ואני  יםתלהעניק את השירוהמקצועי הדרוש על מנת  

 רישות המכרז ומסמכיו.עי ומיומן  בהתאם לדאדם מקצו

ואזכה  , ים/מתחייב  אני/נו 4.6 במידה  ו   נזכה/ כי  אי  המועצה במכרז  בהסכם,    נו /תי תתקשר 

בשלמותנ  השירותיםאת    אעניק/נעניק המכרז  ולדרישתהםשוא  המועצה  לצורכי  בהתאם   ,  ,

שתקבע כפי  המכרזבמועדים  למסמכי  בהתאם  הנ,  ,  המחירים  לפי  דין,  כל  קובים  והוראות 

 .המועצהת רצונם המלא של המנהל ו ביעו , לשנו/ בהצעתי

, לרבות בדיקת שטח  נו/ימדוייק של הצעת היטב את כל הטעון בדיקה, לצורך תימחור    נו/בדקתי 4.7

השיפוט של המועצה שבו יינתן השירות, השגת כל הפרטים הרלבנטיים לצורך תימחור ההצעה  

ודרכ ים/ מגיש  אני/וותה  א השירות  היקף  כולל  מדו,  בדיקה  הביצוע,  הגנים  י  כל  של  קדקת 

ש יתר השטחים  ושל  בשירותוהגינות,  בי יכללו  בפועל  בחינת שטחם  לרבות  הגינון  ,  חס לשטחי 

, קריאת ההסכם שבתיק המכרז, למידת תנאי היישוב  למסמכי מכרז זה  1-סמך ג במהמפורטים  

הנ  כל האמצעים האחרים  תנאי המקום, מהותונקיטת  לחקור את  כדי  וכמות העבודה    חוצים 

בשירותהנדרש להתגלות  העלולים  הקשיים  ואת  והכנתית,  הצעת  נו/ ,  כל    נו/ יאת  על  בהתבסס 

 . הטעון בדיקה  כלהיטב את  נו/תינ"ל, ולאחר שבדק הפרטים ה

לי  4.8 הגינון  נו/ידוע  שטחי  את  לחלק  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  רשאית  המועצה  כי   ,

עצה  כי מקום בו תחליט המו מספר זוכים במכרז, ולמסמכי מכרז זה בין    1-במסמך גהמפורטים  

 כל טענה בעניין זה.  נו/ לעשות כן לא תהיינה לי

גינון,  לכך ש  ים/מודע  הננו/ י הנניכ 4.9 המועצה יוצאת במקביל למכרז זה גם למכרז למתן שירותי 

״(, וכי  הדרומיהמכרז לחלק  של היישוב )להלן: ״  הדרומיאחזקת גנים ושטחים ציבוריים בחלקו  

מכבהת לתנאי  כמאם  זה  הצפוני  רז  לחלק  המכרז  לתנאי  גם  בשני    לא ו  קבלן  אותו  יזכה 

כי  ים/הירומצ  פים/מוסיף   ו/הנני.  המכרזים בו    מים/ומסכים  ים/מודע  ו/ אני,  שמקום  לכך 

, וועדת המכרזים  הדרומילהגיש הצעה במכרז זה וכן להגיש הצעה גם במכרז לחלק    נבחר/אבחר

שתי  תמצא על  להכריז  ניתן  בהתאם  הזוכות,  כהצעות    נו /י הצעותי  כי  המכרזים  ועדת  תבחר 

והבלבד הבלעדי  דעתה  המכרזים  לשיקול  משני  באיזה  משני    כזוכה   נוכרז / זכראוי,  ובאיזה 

אחר מציע  הצעת  כזוכה  תוכרז  ל המכרזים  תהיה  ולא  תביעה    נו/י ,  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל 

 כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 

תנאי    ים/מודע   ו /הנני 4.10 פי  שעל  עלילכך  וההסכם  בעל /המכרז  המציעעל  אישית    י  נוכח  להיות 

-מסמך אשל  לתנאי המכרז    4.2ה כהגדרתו בסעיף  עבודבשטח או לחילופין להעסיק את מנהל ה

 . מכי המכרזלמס 1
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שגילם מעל    פועלים נוספים  5  -בנוסף למנהל העבודה לא פחות מ  להעסיק  ים/מתחייב  ו/הנני 4.11

 . השירותרגע נתון של מתן  כלב שנים,  17גיל 

להודיע   4.12 רשאית  תהיה  המועצה  כי  לי/נו  במכרזידוע  רצו   לזוכה  על  ההתקשרות,  נה  במהלך 

הפועל כמות  כאמור,  להגדיל את  רצונה  על  הודיעה המועצה  בתוך  ים.  חייב/ים    30אהיה/נהיה 

הפ כמות  את  להגדיל  המועצה,  הודעת  קבלת  ממועד  מטע ימים  תמורת  ועלים    תוספת מי/נו 

 למסמכי המכרז.   2-מסמך ג -לעבודות מיוחדותון תמורה, כנקוב במחיר

או מנהל העבודה    בעלי המציע/יוות )יכול להיות גם אנ, כי פועל אחד מתוך הצים/מתחייב  ו/הנני 4.13

בעל הכשרה ה ויהיה  קבוע,  מים  כאיש  ישמש  על  מטעמי(  תעודה המעידה  ובעל  לכך,  מתאימה 

להודיע על    םי/ מתחייב  ו /הנניעליה.  ועה למועצה ומקובלת  הכשרה כאמור, אשר זהותו תהיה יד

 . ל שיהיה שינוי כאמורכל שינוי באיוש התפקיד במהלך ביצוע השירות, אם וככ 

בו   4.14 מקום  במכראוכרז/נוכרכי  כזוכה  את    אשלח/נשלחז,  ז  תשלום  תוספת  וללא  חשבוני/נו  על 

למשך הנוכחי  מול קבלן האחזקה  לחפיפה  ואיש המים  העבודה  יכירו    15  מנהל  בהם  את  יום, 

ואופ מיקום  את  וילמדו  והשטח  להשקיה,  הקיימת  המערכת  ראשי  ההשקיה  י  מערכות  את  כן 

 ן. עצמ

ימים    7שעות ביממה,    24במשך    ים/זמין  אהיה/נהיה  זוכה במכרז ז/נוכרז כמקום בו אוכרכי   4.15

חירום במקרה  ממוקבשבוע  לפניות  בבעי,  לטיפול  לרבות  מטעמה,  נציג  ו/או  המועצה  ות  ד 

 . כולל בשעות הלילהמרגע הקריאה,  לטפל בבעיה בתוך שעה ענגי/ גיעאוהשקיה, 

ידוע 4.16 של    כי  תקופה  כי  תהא  6לי/נו  הראשונים  המועצה    החודשים  תהא  בה  ניסיון,  תקופת 

ימים מראש את השירות ולבטל את החוזה, מכל סיבה שהיא    15סיק בהתראה של  רשאית להפ

 הא עליה לנמק. קול דעתה הבלעדי, מבלי שי ולפי שי

א, ללא נוכחות קבועה  נו כי חל איסור מוחלט על ביצוע השירות בכל נקודת זמן שהי /וע ליכי יד 4.17

העבודה,  ב מנהל  של  בהעדרשטח  כאמור  שירות  יבוצע  שלא  מתחייב/ים  שלואני/נו  מנהל    ו 

   .  העבודה

שאוכר 4.18 וככל  אם  מכי  להיות  העבודה  מנהל  יחדל  מכן  ולאחר  במכרז,  כזוכה  על  ז/נוכרז  ועסק 

בעל  צה,  אושר על ידי המועתו תזהוו מתחייב/ים להעסיק מיד מנהל עבודה אחר ש/ ידי/נו, אני

 למסמכי המכרז.   1-למסמך א  5.2-5.3דרשת בסעיפים  הכשירות הנ

, או אי מינוי מנהל עבודה חדש חלף  העסקת מנהל עבודהאי  ים לכך שי/ו מסכים/ידוע לי/נו ואנ 4.19

נוכחות  מנהל עבודה קודם שעזב, או א עבי  י של מנהל  הודה במהלך כל שעות ביצוע  ודה באבן 

 השירות, יהוו כולם הפרה יסודית של ההסכם. 

לא להסב ולא להעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה    ים/ מתחייב  ו /ניעוד הנ 4.20

בעקיפין. או  במישרין  לאחר  פיו  על  התחייבות  ו/או  פיו  לי   על  ידוע  ספק,  הסר  לא  כי    נו/למען 

לאחר קבלת אישור המנהל  יק קבלהעס   נורשה/ורשהא ביצוע העבודות, אלא  לצורך  לני משנה 

לגר  מבלי  ובכתב.  לגרוע  מראש  כדי  משנה  קבלני  בהעסקת  יהא  לא  לעיל,  האמור  מן  וע 

, הכל כאמור במסמכי  המועצהכלפי    נו/עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותי   נו/ יימהתחייבויות 

 המכרז.

  המועצה לקבלת סכום כל שהוא מ  נו /להמחות את זכותי  םי/ כאיז  נהיה /היהלא אכי    נו /ידוע לי  4.21

  המועצה   .המועצהמראש הסכמה לכך בכתב של גזבר    ונ/ לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבלתי
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סכומים או התניית ההמחאה    בעניין זה, לרבות סירוב להמחות  נו/תהא רשאית לסרב לבקשתי 

בדבר הגדלת הערבויות או קביעת    הבלעדי, לרבות תנאיםבתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה  

 בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם. 

בידי  ים/מתחייב  אני/ובנוסף   4.22 לה  המועצה  להפקיד  התחייבויותייערבות  בתקופת    נו/ בטחת 

המצ"ב הביצוע   המפורטים  נוסח  ובתנאים  במועדים  ובסכומים,  המכרז  למסמכי    במכרזב 

 .  סכםהבובמסמכיו, לרבות 

אני 4.23 כן  ביצוע    ים /מתחייב  ו/ כמו  לצורך  תקן  ו/או  דין  כל  עפ"י  הנדרשים  התנאים  בכל  לעמוד 

 המכרז.   העבודות נשוא

לי 4.24 זה    נו/ ידוע  ובכלל  זו  לא הוזכרה  בהסכםכי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז  גם אם   ,

 . נו/ בחלק זה, מחייבת אותי במפורש

נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז    לספק את השירותים   ים/מתחייב  ו/, הנני במכרז  נזכה/ אזכה  אם .5

 תוך התקופה הקבועה בחוזה.  זאת, והמועצהשל   ולשביעות רצונה המלא  ולמסמכי החוזה, 

של   .6 בסכום  חתומה  בנקאית  ערבות  מצ"ב  הצעתי/נו  קיום  )  75,000להבטחת  וחמישה₪  אלף    שבעים 

ליום  ש"ח(,   עד  דובנוסח    4/10/21בתוקף  הצסמכלמ   1-מסמך  אם  המכרז.  הריני/י  תתקבל,  נו  עתי/נו 

תו וזאת  כדלקמן,  המפורטות  הפעולות  כל  את  לבצע  מת  7ך  מתחייב/ים  הודעתכימים  בדבר  אריך  ם 

 זכייתי/נו במכרז:

תנאי   6.1 קיום  דין( להבטחת  עפ"י  ביול  שנדרש  )ככל  ומבויילת  בנקאית חתומה  ערבות  לכם  להמציא 

למסמכי המכרז, ובהתאם    2-ך דמסמ(, בנוסח  ש״חף  אל  וחמישים)מאה    ₪  000150,ההסכם ע"ס  

 לדרישות ההסכם. 

במסמכי  6.2 כמפורט  ביטוחים,  קיום  אישור  לכם  למכרז    להמציא  המצורף  ובנוסח  וההסכם,  המכרז 

 .מכרז(למסמכי ה  ׳מסמך ה)

אני/נו מצהיר/ים בזאת כי ידוע לי/נו שאם אחזור/נחזור בי/נו מהצעתי/נו ו/או אם לא אבצע/נבצע את   .7

לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז   6ף יות בסעיולות המנוהפע

, והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית  לספק את השירותיםזכותי/נו    זו, אאבד/נאבד את

כמפורט   הכל  הצעתי/נו,  נשוא  העבודות  לביצוע  אחר  קבלן  עם  ולהתקשר  זו  להצעתי/נו  המצורפת 

ו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו למועצה  וע לי/נ. כן ידסמכי המכרזבמ

בויות שאני/נו נוטל/ים על עצמי/נו עם הגשת הצעתי/נו למכרז. אני/נו מצהיר/ים כי  עקב הפרת ההתחיי

כל   לי/נו  תהיה  מציע  לא  עם  המועצה  התקשרות  עקב  לפיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  אחר  טענה 

כן / במקומי יהיה    הנני/ו  נו.  לעיל,  כאמור  אחר  מציע  עם  המועצה  תתקשר  בו  במקרה  כי  מתחייב/ים 

לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי/נו, והמועצה רשאית להשתמש  עליי/ינו לשלם  

 שחולטו כמפורט דלעיל.  לצורך זה בכספי הערבות

המסמ .8 כלל  את  להצעתי/נו  מצרף/פים  והאישהנני/נו  הנדכים  על  ורים  סעיף  רשים  א  9פי   1-במסמך 

 למסמכי המכרז.  

ו/או .9 פי מסמכי המכרז ועדת המכרזים   ידוע לי/נו כי במידה ולא אצרף/נצרף מסמך  על    אישור הנדרש 

 עלולה לפסול הצעתי/נו. 
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מך  עוד ידוע לי/נו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני/מאיתנו להציג כל מידע/ מס .10

לה שיידרש  לביצוע  נוסף  התאמתי/נו  המימון,  אפשרויות  מומחיותי/נו,  ניסיוני/נו,  כשירותי/נו,  וכחת 

ל מלוא  העבודות,  את  לוועדה  למסור  חייב/ים  אהיה/נהיה  ואני/ו  וכיו"ב  המלצות,  המידע/  רבות 

רשאית   כאמור,  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר  מסמך,  למסור  אסרב/נסרב  אם  דעתה.  להנחת  המסמכים, 

 ות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הצעתי/נו זו.הוועדה להסיק מסקנ

י דיני  שת הצעתי/נו זו בכדי להכשירה כהצעה כשרה עפ״אני/ו מצהיר/ים, כי ידוע לי/נו שאין בעצם הג .11

כשרו וכי  המכרז  המכרזים,  בתנאי  עומדים  שהגשתי/נו  המכרז  מסמכי  בהיות  תלויה  זו  הצעתי/נו  ת 

 הסף שבו.  המהותיים, לרבות תנאי

ים כי ידוע לי/נו שהמועצה אינה מתחייבת לקבל כל שהצעה שהיא, כולה או חלקה, וכי  מצהיר/   הנני/נו .12

יט על דחיית ביצוע  רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות ו/או להחל  היא

 חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או    נו/ כי לא תהיה לי  ות,מפורשבזאת    ים/ הירמצ  נו/הנני .13

המכרז, ביטול  עם  או    בקשר  מכוחו  הזכייה  פיצול  ביצועו,  דחיית  היקפו,  הגדלת  היקפו,  אי  הקטנת 

היקף העבודות המועברות לביצועפיצולה או   לגרו  נו /י שינוי  זמן שהוא, מכל סיבה שהיא. מבלי  ע  בכל 

נזק. כמו כן,    נו/ לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי ם/כאיז נהיה/ לעיל, לא אהיהמכלליות האמור ד 

 ביצוע העבודות מכוח המכרז בהיקף מסויים.  אי כל תביעה בגין  נו/ לילא תהא 

 . קבוע בחוזה, בהתאם למאיתנו/דרש ממניי להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שי  ים/מתחייב ו/הנני .14

  ים מציע/   ו/י, הנננאי המכרז, ההסכם, וכלל המסמכים הנלווים,  ת מלוא תבעיון א  נו/י שקראתלאחר   .15

 -י/נו היא כדלקמן:ז, והצעת אם למפורט במסמכי המכרלספק את השירותים, בהת

 . ______________ ₪ -דונם גינון בשטח אינטנסיביבגין 

 _____________ ₪.  -בגין דונם גינון בשטח אקסטנסיבי

בג גינוסה"כ  ה ין  וביצוע  הגינוןן  שטחי  בכלל  המכרז  1-גבמסמך  הנכללים    שירותים    -למסמכי 

 _____________ ₪ לחודש.____

כומים הנקובים בס' זה לעיל אינם כוללים מע"מ. לסכומים אלו יתווסף מע"מ כדין במועד ביצוע  סה

 כל תשלום ותשלום.

יוחדות  בין מ   -אות  את כל ההוצ  ה בחוב  מגלמתלעיל,    15בסעיף  ר  כאמו  נו/ על ידי התמורה המבוקשת   .16

  ,על פי תנאי המכרז/החוזה  -לליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא המכרז/החוזה  ובין כ

רווח   בסעיף  ה  אות   התמורה מחיר  .  המציעלרבות  כאמור  מלא    15הצעתי  כיסוי  מהווה  לעיל 

אדם,   כוח  לרבות  החוזה  נשוא  עבולהתחייבויותיי  כלי  משרדיודה,  ציוד,  נהוצאות  הוצאות  לוות  ת, 

לבצע    נידרש /בהם אדרש, כי למעט במקרים  נו/ידוע לי  .רושות לביצוע העבודות נשוא המכרזואחרות הד

לא אהיה המכרז,  בהוראות  כהגדרתם  מיוחדים  כלשהי מעבר    ם/זכאי   נהיה /שירותים  נוספת  לתמורה 

, וזאת  כאמורים מיוחדים  לבצע שירות  נידרש/דרש מקום בו ארק  , כי  נו/. עוד ידוע לינו/ לנקוב בהצעתי

דעת שיקול  פי  ועל  המועצה  להחלטת  הבלעדי,בהתאם  בגובה    ם/זכאי  נהיה/ אהיה  ה  נוספת  לתמורה 

 , ולה בלבד.למסמכי המכרז( 2-מסמך ג) התמורה המפורטת במחירון לעבודות מיוחדות

שת ההצעות  מהמועד האחרון להגימים    90במשך תקופה של    נו/תהיה בתוקף ותחייב אותי  זו  נו/ הצעתי .17

עד לבחירתו    תמעת לע  נו/יוארך תוקפה של הצעתי  ,המועצה  הוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרושכפי ש
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ידי על  תוארך  הבנקאית  הערבות  במכרז.  זוכה  שאדרש  נו / של  ככל  כן,  ידי    נדרש / גם  על  להאריכה 

 המועצה. 

ביחד וכל אחד מהם    את כל החתומים מטה ם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת  א .18

הובא על ידי כל החתומים  יד יש לראותו כאילו  לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יח 

 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. 

לשינו  .19 לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  זו  ומחייבת  הצעה  בתוקפה  עומדת  והיא  לתיקון,  או  י 

 דלעיל.  מורכא נו/ אותי

מ .20 ליצהיר,  הנני  ידוע  הצעתי  נו/כי  הגשת  בעצם  בכדי  נו/ שאין  דיני    זו  עפ"י  כשרה  כהצעה  להכשירה 

הצעתיהמכר כשרות  וכי  שהגשתי  נו/זים,  המכרז  מסמכי  בהיות  תלויה  המכרז    נו / זו  בתנאי  עומדים 

 המהותיים, לרבות תנאי הסף שבו.

 

 

 :ולראיה באתי על החתום 

 ___________________   _____________________ 

 חתימה   תאריך 

 ____________________  ___________________ _____________________ 

 כתובת מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  שם מלא 

 ___________________  _____________________ 

 סמס' פק  מס' טלפון 

 

 

 הלן: אם המציע במכרז הינו תאגיד/ שותפות,  יש למלא את האישור ל 

 

 אישור 

ה  _אני  ה"ה  ח"מ  חתימות  כי  בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   __________
התאגיד  __________ חותמת  בצרוף  בתאגיד  מנהל/ים  המשמש/ים   ,_________________  ,______

טה להציע  ת, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלההתאגדומחייבים, עפ"י מסמכי  
 כאמור לעיל.   את הצעתו

 

 

 ___________________  ____________________ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 
 ׳ גמסמך 

 ות הסכם התקשר

 _______________ שנערך ונחתם באבן יהודה ביום 

 

 ה ה המקומית אבן יהוד המועצ  בין:     

 , אבן יהודה 53מרחוב המייסדים    

 מצד אחד       "( המועצה)להלן: "   

 _______________________________   לבין:

 מרח' ____________, ______________    

 ________ ____________, פקס.  טל. _______ 

 מצד שני       (הקבלן")להלן: "   

פרסמה   ל הואי פומבי    אתוהמועצה  ״  __ 19_/ 2021מס׳  מכרז  בדבר  ״(  המכרז )להלן:  הצעות  לקבלת 

שירותי הציבוריות  אספקת  הגינות  של  שוטפת  ואחזקה  ירק,    ,גינון  פסי  תנועה,  איי  רחובות, 

בתח חינוך  ומוסדות  ציבוריים  המועצהמוסדות  של  שיפוטה  ״ )  ום  ו/או    ״העבודותלהלן: 

ברשימת  ו  (״השירותים״ המצשטחי  כמפורט  גורפת  הגינון  המכרז  1-כמסמך    -)להלן    למסמכי 

 (, "שטחי האחזקהו/או "  "אתריםה"

רלוונטי אחר, הגיש  והקבלן,   והואיל ושל כל מסמך  נספחיו,  כל  על  זהירה של המכרז,  ובחינה  עיון  אחרי 

 , בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז;במכרז ביצוע ומילוי כל האמורלמועצה הצעה, ל

קיבל  והואיל שוהמועצה  הצעתו  את  הקבלן  ה  רכיביהן,  ל  כל  על  המכרז,  נשוא  העבודות  מלוא  לביצוע 

בביצוע הכרוכות  ותמורת  ן והעבודות  )המח ,  הקבלן  בהצעת  הנקוב  ביר  המכרז(מסמך  למסמכי  ,  ׳ 

 ; זוכה במכרזכרז הקבלן כובהתאם לכך הו

לביצוע    והציוד הנדרשים  הכלים  , כוח האדם,הידע  , הניסיון, המומחיות,ן מצהיר כי ברשותוקבל וה והואיל

ולמתן השירותים נשוא המכרז במקצועיות, במומחיות ולשביעות רצונה המלאה    חוזה זההוראות  

 ;של המועצה

 תיהם ההדדיות;זה את מחויבויותיהם וזכויו  הסכם וברצון הצדדים לעגן ב  והואיל

 

 : הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמןהוסכם לפיכך 

 מ ב ו א  .1

 מן החוזה עצמו. ווה חלק בלתי נפרדהמבוא לחוזה זה מה  1.1

בסעיף   1.2 כולם, המפורטים  המכרז  א   2.1מסמכי  המכ  1-למסמך  והוראות  רז  למסמכי  )תנאי המכרז 

נפרד מחוזה זה, ובבחינת תנא  ויכונו להלןכלליות למשתתפים( מהווים חלק בלתי  לשם    י מתנאיו, 

 הנוחות והקיצור "מסמכי החוזה".  
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 ה ג ד ר ו ת  .2

לן והמופיעים בהוראות הסכם זה ותנאיו, תהיה כאמור בסעיף זה  ים הנקובים להמשמעות הביטוי 

 להלן: 

האחזקההאתרים"  " 2.1 "שטחי  המועצה  השטחים    –"  ו/או  שיפוט  הקבלן בתחום  לטיפול    שימסרו 

 (. רזלמסמכי המכ 1-מסמך ג)

כל  מסמך זה, לרבות כל מסמכי המכרז, המפרטים, כתב הכמויות ווהתנאים ב  העבודות  -"החוזה" 2.2

 נפרד הימנו.  מסמך  אחר שהוסכם בחוזה זה והמהווה חלק בלתי

יד   -"  כרזהמ״ 2.3 על  שהתפרסם  הפומבי  ושטחי  המכרז  גנים  של  שוטפת  אחזקה  לעבודות  המועצה  י 

ומסמכי נספחיו  כל  על  ציבוריים,  המועגינון  ע"י  שפורסם  כפי  מס'  ו  פומבי  כמכרז  והידוע  צה 

2021 /__19__. 

או  -"  המפקח" 2.4 הממונה  אדם  ה  כל  ידי  על  ע"י  המופקד  או  מטעמה  או  המועצהמועצה  או    ראש 

 ביצוע העבודה נשוא הסכם זה.  יןלעני מטעמו, 

גינון  " 2.5 לעבודות  הכללי  המיוחד  המפרט  –"  והשקיההמפרט  משרדית  הבין  הועדה  ע"י  ת,  שהוכן 

 . צאת משרד הביטחוןבהו

מכרז ובחוזה זה, לרבות  כלל העבודות שיש לבצע עפ"י המפורט ב  -  ״ותיםהשירו/או ״  "העבודות" 2.6

 (. למסמכי המכרז ' חמסמך ת במפרט לתחזוקה חודשית של שטחים ציבוריים )העבודות המפורטו 

מנה  -"הקבלן" 2.7 מועסקיו,  עובדיו,  המוסמכים,  מורשיו  שלוחיו,  נציגיו,  משנה  לרבות  קבלני  ליו, 

 ורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו. על ידו לאחר קבלת אישור המועצה, י שיועסקו

עבודהיו" 2.8 יום    -"מן  כל  בסוף  למפקח  ימסור  הימנו  העתק  ואשר  הקבלן  ע"י  שינוהל  עבודות  יומן 

 עבודה. 

ה׳  -מים איב, בכל ימי העבודה בשנה 15:00-ל  7:00ות שעות עבודה רציפות, בין השע  8  -"ימי עבודה" 2.9

עויושל השבוע,   רציפות    6בודה של  ם  ימי  ,  7:00-13:00בין השעות  בימי שישי  שעות עבודה  למעט 

מובהר ומוסכם, כי יום עבודה במהלך חג הרמדאן    מנוחה כהגדרתם בפקודת סדרי שלטון ומשפט.

 . 7:00-14:00שעות רציפות בין השעות  7)מקום בו עובדי הקבלן הינם מוסלמים( יהיה יום עבודה בן 

ה" 2.10 החזקת  המקערכת  ברשות  הפנים/  -"ומיתגן  משרד  ע"י  שהוצאה  מקו  המנהלערכה  מי  לשלטון 

 לגננות ונוף בישראל.  הארגוןם  בשיתוף ע

גם אך לא רק    הציוד המינימאלי הדרוש לביצוע מקצועי של דרישות החוזה, הכולל   -"ציוד נדרש" 2.11

 את האמצעים והכלים: 

 מקצועי של דרישות חוזה זה.  והחומרים הנדרשים לביצועכל הכלים  -כלי עבודה וחומרים 2.11.1

חרמשים 2.11.2 דשא,  מכסחות  כיסוח,  מכאטרקטורוני  מסורים  מגזמות,  מסורים ,  לרבות  ניים 

 טלסקופיים, סולמות ואחרים.

 ציוד חלופי תקין להבטחת המשכיות ביצוע במקרים של קלקול.  2.11.3

 ציוד מגן ובטיחות לצוות העובדים. 2.11.4

זוהראפודו  ו/או  עבודה  בגדי 2.11.5 -אבן  המקומית  המועצהות  שיר"ב  ירשם  עליהם,  ותת 

 ."יהודה

 יהודה". -מקומית אבןקבלן וכן "בשירות המועצה הרכב עליו ירשם באופן בולט שם ה 2.11.6

 לחוזה.  5.15כוללת מנהל עבודה וצוות עובדים בהתאם לדרישה המפורטת בסעיף  -"קבוצת עבודה" 2.12
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עבודה " 2.13 לביצ  -"תכנית  הקבלן  שיספק  סדורה  החוז תכנית  נשוא  העבודות  כל  במחזוריות  וע  ה 

 שבועית. 

 

 מסירת העבודות .3

והקבלן המועצה   3.1 לקבלן  בזאת  לבצע  מוסרת  עצמו  על  בזאת  ואחזקה    שירותי  עבודות  מקבל  גינון 

גנים, גינות, חצרות מוסדות ציבור שונים, בתי ספר, גני    גנים ושטחים ציבוריים, לרבות  שוטפת של  

ככרותילדים, משרדי המועצה, מדשאות ירק, שדרות,  פסי  וכל שטחי  ,  נטועים  עצים  בור,  , שטחי 

מסמך  )  בהתאם למפרט התחזוקה החודשילמסמכי המכרז,    1-במסמך גהכלולים  חרים,  הציבור הא 

 תנאיו. להוראות החוזה וצורכי המועצה, לבהתאם ל (,' למסמכי המכרזח

והמועצה   3.2 כלולים  במידה  אינם  אשר  נוספים,  גינון  לשטחי  המכרז  1-גך  סמבמ תידרש  ,  למסמכי 

עדי.  ול דעתה הבל בהתאם לשיק   מסור אותם לטיפול הקבלןהמועצה רשאית, אך לא חייבת, ל  היהת

לקבלן   למסור  המועצה  כאמורהחליטה  נוספות  עבודות  נשוא  ביצוע  העבודות  את  הקבלן  יבצע   ,

  2-גמסמך  ת )על פי המחירים הנקובים במחירון לעבודות מיוחדו  האתרים שיתווספו  בכלחוזה זה  

 ז(.למסמכי המכר

 

 הצהרות הקבלן .4

בהם עליו לבצע  כי המכרז,  למסמ  1-גמך  במסהנקובים  הקבלן מצהיר בזאת כי ביקר בכל האתרים   4.1

השיג את כל הפרטים הרלוונטיים לצורך תימחור הצעתו במכרז, לרבות    , בחן אותם,את העבודות

נתונים   הביצוע,  ודרכי  השירות  ואלמנטיםהיקף  מדשא  מאפיינים  כגון:  עצשונים  שיחים,  ות,  ים, 

רב   פרחים  כיסוי,  מרוצפי  שנתיים  -צמחי  שטחים  שנתיים,  שבילים,וחד  משחקים,    ם,  מתקני 

  מתקנים אחרים, שטחי בור וכו', או חלקים בצירופים שונים.

ו 4.2 מוסיף  הנקובים  מצהיר  הקבלן  השונים  האתרים  את  המכרז,    1-גבמסמך  שבדק  ובין  למסמכי 

מצהיתר   האחאת  שלהםב  והתחזוקה  כל    , זקה  ו/או  תשלום  לתוספת  דרישה  לו  תהיה  ולא  ואין 

 .מצבם  עקבתוספת אחרת 

כי 4.3 מצהיר  העבודה  הקבלן  ביצוע  תחילת  לפני  המכרז  מסמכי  כל  את  כל    וכי  ,קרא  את  מכיר  הוא 

רכי גישה,  דהתנאים הקשורים בביצוע העבודות הדרושות לשטחים ואלמנטים כמפורט לעיל כולל  

ומטיב   קיום  פני הקרקעמתקשל  יקומם  הקרקע,  מעל  ביוב, או מתחתיה    נים  מים,  צינורות    כולל 

. הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו במתקנים אלה,  וכו'  קווי טלפון וחשמל   שורת כבלים, תק

 במידה ולא בדק / תאם עם הגורם המוסמך במועצה. עקב ו/או בקשר לביצוע העבודות

",  והשקיההכללי לעבודות גינון    "המפרטכני של  הנוסח העדשותו ומוכר לו  הקבלן מצהיר כי יש בר 4.4

"ערכת  הנוסח העדכני של  כן  בהוצאת משרד הביטחון, והבין משרדית המיוחדת,    שהוכן ע"י הועדה

  הארגון לשלטון מקומי בשיתוף עם    המנהלהחזקת הגן ברשות המקומית" בהוצאת משרד הפנים/ 

בישראל ונוף  יולגננות  והוא  יהי,  כי  להוציא  דע  עליו  להוראותה  בהתאם  השירות  את    לפועל 

 האמורות בהם. 

למסמכי    1-גמסמך  בלת השטחים )הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכמות השטחים וגודלם כמפורט בט 4.5

המכרז(, הינה אומדן בלבד, והוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה בין האמור בטבלת  

ו  היר, כי בטרם הגיש הצעתוסיף ומצהקבלן מ  כל המשתמע מכך.  השטחים לבין השטחים בפועל, על

שיביצע  למכרז   יתר השטחים  ושל  והגינות,  הגנים  כל  של  בשירותבדיקה מדוקדקת  לרבות  כללו   ,

 . מכרזהלמסמכי  1-גבנספח בחינת שטחם בפועל ביחס לשטחי הגינון המפורטים 
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דות נשוא חוזה  ל העבוהדרושים לביצוע כ   , הכישורים והכלים ןהניסיו הקבלן מצהיר כי בידיו הידע,   4.6

תבוצענה  ,זה הן  גבוהה  וכי  מקצועית  וברמה  במיומנות  ידו  של  על  המלאה  רצונה  ולשביעות   ,

 . מועצהה

הקבלן מצהיר כי כל החומרים והמוצרים המשמשים לביצוע העבודות יהיו בטיב ובאיכות גבוהה,   4.7

 תקנים. והמוצרים הנ"ל לדרישות הוככל שישנם תקנים ישראלים בעניין, יתאימו החומרים  

הא  קבלן ה 4.8 כוח  שבידיו  הציוד מצהיר  וכל  לביצוע    דם  בצורה  הדרוש  המכרז  נשוא  העבודות 

 . ועצהכות גבוהה, ולשביעות רצונה המלאה של הממקצועית, באי

ין או בחוזה או אחרת להתקשרותו עם המועצה ולביצוע כל  הקבלן מצהיר, כי אין כל מניעה שבד 4.9

 על פי חוזה זה. התחייבויותיו

 

 קבלן ויות ההתחייב .5

הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות לאחזקה שוטפת, תקינה נאותה ומקצועית של כל   5.1

המפורטים  שטח הגינון  המכרז  1-גבמסמך  י  המועצה  למסמכי  תחליט  עליו  אחר  שטח  בכל  וכן   ,

מפרט לתחזוקה  ה ת  הוראוהנחיות המפקח מטעם המועצה ובהתאם להכל על פי  ,  בהתאם לצרכיה

 למסמכי המכרז(. 'חמסמך של שטחים ציבוריים )חודשית 

ב  5.2 במומחיות,  העבודות  את  לבצע  מתחייב  מעול הקבלן  רב,  מקצועיות  ובדיוק  דין,  ה  לכל  בהתאם 

להוראות   ״  המועצה  מנכ״לבהתאם  להוהמנהל)להלן:  ו/או  לעת  ר ״(  שימונה מטעמו מעת  מי  אות 

 צה.ה המלאה של המוע, ולשביעות רצונ״(המפקח)להלן: ״

מתהקבל 5.3 לחפיפה  ן  המים  ואיש  העבודה  מנהל  את  תשלום,  תוספת  וללא  חשבונו  על  לשלוח,  חייב 

הנו האחזקה  קבלן  למשך  מול  ראשי    15כחי  ואופי  מיקום  את  וילמדו  השטח  את  יכירו  בהם  יום 

 ות ההשקיה עצמן.המערכת הקיימים להשקיה וכן את מערכ

ה 5.4 מתחייב  האמור  מן  לגרוע  משטחימבלי  שטח  כל  לתחזק  לטיפול    קבלן  המיועדים  הגינון 

ריל ועד סוף  לכסח דשאים בכל הישוב פעם בשבוע החל מחודש אפ  אינטנסיבי, לפחות פעם בשבוע.

 חודש אוקטובר, ואחת לשבועיים החל מחודש נובמבר ועד סוף חודש מרץ.  

מתחייב 5.5 לעיל,לבצע    הקבלן  כהגדרתו  העבודה  יום  במהלך  העבודות  כל  גם  את  בלתי    אך  בשעות 

 .שאויר לכל אורך השנה )עבודת שטח( וככל שיידר -ובכל מזג ות, בשעות נוספות,שגרתי

ודה לטיפול שבועי בכל אחד משטחי הגינון  , על הקבלן לספק תכנית עבמבלי לגרוע מכלליות האמור  5.6

וטיפול   אינטנסיבי,  המפב  חודשילטיפול  ע"י  תאושר  התכנית  אקסטנסיבי.  לטיפול  קח,  שטחים 

מחויב   פיה  ועל  המפקח  בכתב  אל  הקבלן  יפנה  מהמרכיבים,  פרט  לשנות  ברצותו  לפעול.  הקבלן 

 פקח ובהתאם לאישורו. את השינויים בכפוף לאישור המ ויערוך

כדלקמן:   5.7 העבודה  שעות  יהיו  חינוך  ספר במוסדות  משעה    –  בתי  החל  הלימודים    13:30בתקופת 

הפועלים להשלמת העבודה  ה"ס, באם יש צורך יחזרו  ובתיאום עם מחלקת החינוך ואב הבית של בי

  –  דיםיל  גני סגרת שעות העבודה השוטפת.  . בחופשות במ 13:30בביה"ס ביום למחרת החל מהשעה  

והגננות החינוך  מחלקת  עם  מראש  מחלקות    בתיאום  של  מאושר  טופס  על  הגננות  החתמת  כולל 

 . החזות והחינוך

הגי 5.8 שטחי  בכל  לעיל,  מהאמור  לגרוע  שבאחריותמבלי  יהי  נון  הקבלן  הקבלן,  על  לכניסת  ה  לדאוג 

וי פחי אשפה בכל  או כל פסולת אחרת וסילוק מפגעים שונים וכן פינ   תכל בוקר לאיסוף ניירו   עובד

 בבוקר. 10:00השטחים, עד לשעה  
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לגרוע   מבלי  שהיא.  פסולת  מכל  שבאחריותו,  שטח  כל  לניקוי  לפעול  הקבלן  על  כי  בזאת  מובהר 

חובת חורשותתחו  ןהניקיו   מהאמור,  על  תנועהל  איי  גנים,  מהאתר,    -,  ויציאות  כניסות  כולל 

תעלות,   משחק,  שטחי  שבילים,  רחבות,  ערוגות,  אלמנט  מדשאות,  משחק,  מתקני  כגון   דוממים 

במידת הצורך    מתקני משחק וריהוט גן, ינוקו  -מים, ריהוט גן, וכל דומם אחר. ניקוי הדומם בגנים

לח עם  צינור  הפסולבאמצעות  מים.  לסוגיהן:ץ  כלבים  ות  אשפה,  צואת  פסולות  אבנים,  ניירות,   ,

יום   מידי  יפונו  הפחים  וכד'.  גינון  פסולות  בניין,  תהיינה  פסולות  השקיות  השקיות.  בהם  ויוחלפו 

 מיקרון, בצבע אשר ייקבע לכל קבלן בנפרד.  3ובעובי  78*90*0.0600במידות  

בימי העבודה 5.9 יומית,  ביקורת  יבצע  הגנים  הקבלן  בכל  ב,  הביקורשבטיפולו.  הקבלן  מהלך  יוודא  ת 

 המפורט בחוזה.  אם לא חל  שינויי המחייב תיקון מידי , אם אכן נדרש תיקון עליו לבצעו עפ"י

מילוי  תחום אחריותו כולל ניקוי פחים כל יום,  בהקבלן ידאג לניקוי וטיפול בשטחי גינות כלבים ש 5.10

ל המדשאות אחת  באדמה/חול בשטחי  לחידוש המדשאות, החבורות  ותיקון ממטירים  חודש  לפת 

 המפקח. גינות הכלבים לשביעות רצונו של  בהתאם לצורך, תיקוני צנרת וכל הנדרש לשימור מצב

 הקבלן מתחייב להחזיק את כל השטחים המטופלים על ידו במצב טוב, לשביעות רצונו של המפקח.  5.11

ש 5.12 עותקים,  בשלושה  עבודה  יומן  חשבונו  על  ינהל  ל   אותוהקבלן  יום  כל  בסוף  ניהול  יגיש  מפקח. 

יומן העבודהיומן מ ה  אושר ע"י המזמין הינו תנאי אשר ללא קיומו, לא יבוצע כל תשלום לקבלן. 

 -יכלול פירוט בדבר

 פירוט יומי של שמות העובדים ומנהל העבודה.  5.12.1

 פירוט יומי של השטחים בהם עבד. 5.12.2

 פירוט יומי של העבודות אשר ביצע בכל אתר. 5.12.3

 העבודות. ות וליקויים בביצוע הפרעתקלות,  5.12.4

 דיווח על מפגעים, שבר, ונדליזם ואחרים בגן.  5.12.5

 עמודה לאישור ו/או הערות.  5.12.6

 ע"י המזמין.  עמודה להנחיות לקבלן 5.12.7

מערכת   5.13 במונח  שהכוונה  בזאת  )מובהר  מרכיביה  כל  על  ההשקיה  מערכות  את  יתחזק  הקבלן 

תמש אך  ת ההשקיה(. הקבלן ישמערכהיא מצינור המים היוצא ממונה המים ועד קצה    –ההשקיה  

ובאביזרים עם תו תקן מהסוג הקיים בשטח או שאושר ע"י המפקח. באם קיימת    ורק בממטירים

מח השירותמערכת  את  הנותנות  החברות  עם  להתקשר  הקבלן  על  מרכזית,  אלו    יםשוב  למערכות 

 לצורך ביצוע תחזוקה שוטפת של מערכת ההשקיה בגן בו מותקנת מערכת זו. 

ההשקיילן  הקב 5.14 מערכת  את  רבין  תחזק  בדרך  לצנרת  ה  ועד  המים  תאגיד  של  המים  ממדי  החל 

ן לראשי המערכת )בכל קוטר(, ראשי המערכת,  הטפטוף, כולל הצינור המוביל מים לאורך דרך רבי 

בעות השקיה לעצים. כל תיקון יהיה על חשבון  צנרת מובילה ומחלקת, ממטירים, צנרת טפטוף וט

גם מתחת לשטחי חלוקי נחל    ם חיים לראשי מערכת(מובילים הראשיים )מיים ה הקבלן, כולל בקוו

 ההשקיה(.  מבוטנים )כולל תיקונם במידת הצורך לאחר פתיחה ותיקון

עובדים    להעסיק  מתחייב  הקבלן 5.15   עבודה   ומנהל  פועלים  5  של  בכמותומקצועיים    קבועיםצוות של 

כפי שנקבע    דהבו הע  שעות  בכל  וקבוע  ףרצי  באופן   האחזקה  בשטחי  נוכחים  שיהיועובדים(    6)סה"כ  

  זהות  ת ודתע  בעלי ,  גינוןבעבודת    ניסיון בהסכם. העובדים שיועסקו יאושרו ע"י המפקח ויהיו בעלי  

 . 17, מעל גיל תקף עבודה אישור  בעלי חוץ  עובדי או, ישראלית
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הכלים    הקבלן  בכל  עובדיו  את  להגנתם    ,יםיהמקצועיצייד  הדרושים  הבטיחות  וע  בביצואמצעי 

  שם  יופיע  עליהם  אשר   ו/או אפודות זוהרות בודה אחידים  פק לכל עובדיו מדי עהעבודה. הקבלן יס

"בשיר  וסמל והכיתוב:  איהקבלן  יהודה".  אבן  מ.מ  טבלת    ות  עפ"י  בקנס  יחייב  זה  סעיף  ביצוע 

 . למסמכי המכרז 3-גבמסמך  כמיםהקנסות המוס

עובד אשר המ  כל  מיד  חייב להחליף  יהיה  אינו מתאים  הקבלן  כי  יקבע  צורך  תפקידו,  לפקח  ללא 

 . בנימוק או במתן הסברים

לעיל, יוטל על הקבלן קנס    5.15  במידה ולא ימצאו בשטחי האחזקה כמות הפועלים כאמור בסעיף 5.16

למסמכי המכרז, לכל פועל בהכפלת כמות הפועלים החסרה ובהכפלה    3-ג במסמך  בשיעור המפורט  

נכחו פועל ומנהל העבודה יעדר משטחי  במים על פי הכמות הדרושה.  במס' הימים שבהם לא  ידה 

קבלן קנס שווה ערך  האחזקה בלא סיבה מוצדקת ו/או אישור המפקח או נציג המועצה יוטל על ה

הקנסות   טבלת  פי  )על  מקצועי  פועל  של  עבודה  יום  המכרז  3-גמסמך  לעלות  בהכפלת  למסמכי   )

 . לפני מע״מ  חבה לקבלן,  שהמועצה סכוםמכל  יקוזזוכמות הימים שהחסיר. סכומי הקנס 

גן במהלך השבוע, על פי תוכנית עבודה שתימס 5.17 ולא יכנס הקבלן לאחזקת  יוטל    ר במידה  למפקח, 

 לכל יום איחור.   למסמכי המכרז,  3-גבמסמך ור המפורט עליו קנס בשיע

ת   שיהיה בעל הסמכ  לצורך תחזוקת  מערכות ההשקיה, ימנה הקבלן מתוך הצוות אחראי השקיה  5.18

מערכ השקיה""מפעיל  א  ות  ונוף  לגננות  הארגון  ברשויות  מטעם  הנוי  בגן  השקיה  "ממונה  ו 

מירס ויהיה זמין  /טלפוןהיה מצויד במכשיר  השקיה י אחראי ה  ציבוריות" מטעם משרד החקלאות.

ביממה    24 שוטף    7שעות  באופן  לבקר  האחראי  על  ולאחריה.  העבודה  במהלך  בשבוע,  ימים 

ו  ולוודא תקינות ראשי מערכתבשטחים המגוננים  וההולכה  צינורות הטפטוף  ממטירים ומתזים.  , 

ברא השקיה  וזמני  תוכניות  לוודא  ההשקיה  אחראי  על  כן  האחזקהכמו  בשטחי  המערכת    -שי 

ו/או על  , בשעות המותרות להשקיה על פי תקנות המים  בשעות הלילה  ת מדשאות אך ורקיהשקי

לתקנות  עות הלילה בכפוף  ית מדשאות שלא בש י על השקבלבד. כל קנס שתקבל הרשות  פי כל דין  

תוך סכומים אשר  יחול על הקבלן, וישולם על ידו במלואו באופן ישיר, או באמצעות קיזוז מהמים  

 המועצה חבה לו. 

ביצועה   5.19 ואשר  החוזה  מסמכי  פי  על  העבודות  בביצוע  הקשורה  פעולה  כל  כי  לכך  אחראי  הקבלן 

לת אותו  כל דין תבוצע אך ורק לאחר קב  או מילוי תנאי אחר על פימחייב קבלת רישיון ו/או התר ו/

 רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי. 

א 5.20 לבצע  מתחייב  שתמ הקבלן  כך  העבודות  כל  ברחובות  ת  ולתנועה  לציבור  ותקלות  הפרעות  נענה 

קנת  ולעשות את כל הסידורים שידרשו על פי דרישת הרשויות המוסמכות ו/או המפקח, לרבות הת

 ועה ופעולות כיוצ"ב. ידור, תאורה והעמדת מכווני תנמחסומים, תמרורים, ג

גינון של המועצה ומתחייב כי לא ישתמש  הקבלן מתחייב לדאוג לשמירת רכושו שיימצא באתרי ה  5.21

העבו יקרה  במקום  אם  לכך.  המורשים  שומרים  למעט  אחר,  אדם  של  או  פועלים  של  לדיור  דה 

תו במקום  ים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעמרים, ציוד, כלים ומכשירקלקול, אבדה או גניבה של חו

המועצה. על  תחול  לא  אחריות  ושום  הפסד  בכל  הקבלן  ישא  באמצעי    העבודה,  לנקוט  הקבלן  על 

 הזהירות למניעת סכנת שריפה בכל שטחי העבודה. 

טובת הנאה    הקבלן מתחייב לא להסב, לא להמחות ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל 5.22

החוזה, כולן או מקצתן, לאחר, בין בתמורה ובין שלא  או לשעבד את זכויותיו על פי    על פיו לאחר,

 ל את הסכמת המועצה מראש ובכתב.בתמורה, אלא אם קיב 
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בהעברת   5.23 יראו  רשומה  בלתי  או  רשומה  שותפות  או  תאגיד  הינו  והקבלן  יותר    25%במידה  או 

השותפ מזכויות  או  בתאגיד  נעשתה  מהשליטה  ההעברה  אם  בין  נעשתה  ות  אם  ובין  אחת  בבת 

 כאמור לעיל.  5.22, כהעברת זכויות המנוגדת לסעיף בחלקים

 

 הקבלןפיקוח ודיווח מטעם  .6

גבוהה 6.1 מקצועית  ברמה  חוזה,  נשוא  העבודות  ביצוע  כל    ,להבטחת  ביצוע  בעת  כי  הקבלן  מתחייב 

מט נציג  במקום  נוכח  יהא  מהאתרים,  אחד  בכל  מהעבודות  לב אחת  וכישורים  ידע  בעל  יצוע  עמו 

 העבודות. 

  תהיה אפשרות ליצור קשר עם   מפקחאו טלפון נייד כדי של  מירסהחזיק מכשיר  הקבלן מתחייב ל  6.2

 .  הקבלן בכל שעות פעילותו

מתחייב 6.3 סביר  לטפל    הקבלן  זמן  או  בתוך  המפקח  של  קריאה  מהמועצה.  של  בכל  אחר  נציג  כל 

במועצה באופן    ב להתייצהקבלן  צים שקרסו וכו', מתחייב  במקרים דחופים, כגון: פיצוץ בצנרת, ע

ו/או  . לצורך כך מתחייב הקבלן,  מיידי כדי לטפל בטעון טיפול מו האוחז בתנאי  מטע  נציג כי הוא 

ימים בשבוע    7שעות ביממה,    24במשך    ניםזמי  והכשירות והידע הנדרשים על פי תנאי המכרז, יהי 

 תוך שעה מרגע הקריאה. קיה, ויגיע לטפל בבעיה בלמקרי חירום, לרבות לטיפול בבעיות הש

הקב  6.4 השטחים  על  בכל  יומית  ביקורת  לבצע  הדו  שהנם לן  ליקויים  נתגלו  ובאם  רשים  בטיפולו 

 . התיקונים ללא הנחייה מיוחדת לכך תיקונים, לבצע את

ברכב הקבלן,    יתבצע ע"י שימוש   אשר  לסיור  ,מנהל העבודהאת  המפקח רשאי לזמן את הקבלן ו/או   6.5

עבוד  בעל פה  הנחיות  ו.שטחים שבאחריותב לביצוע  ע"י  ו/ות  או בכתב  יטופלו  ליקויים  או לתיקון 

כפי שי  ע"י המפקח.הקבלן בהתאם למידות הדחיפות  נציג מטעמו    וגדרו  לתת    םרשאיהמפקח או 

 לביצוען המלא. לקבלן הנחיות והוראת עבודה, ועל הקבלן לפעול  

  המפקח ויגיש דו"ח שבועי   שרדבמ  בות פעם בשבוע, יתייצהקבלן יסייר בשטחים נשוא חוזה זה לפח  6.6

ידובדבר   על  לתיקונם  ליקויים שאותרו  זמנים  תוכ ולוח  יגיש למפקח  הקבלן  שבועית  .  עבודה  נית 

מהתוכנית    לשבוע לגרוע  ו/או  להוסיף  ו/או  לשנות  זכות  למפקח  כאשר  תחילתו,  לפני  הקרוב 

 השבועית שהגיש הקבלן. 

טבע, הרס מכוון    חריג, במיוחד חבלות, פגעי  עוקח או למועצה על כל איר הקבלן מתחייב לדווח למפ  6.7

 . עע"י אדם וכדומה, סמוך ככל האפשר למועד האירו 

טלפון נייד. תיקון  או  / ו  מירסנהל העבודה מטעמו, להחזיק בכל עת על גופו מכשיר  ן ועל מעל הקבל 6.8

הקבלן.   חשבון  ועל  באחריות  יהיה  זה,  ציוד  של  החלפה    תלהיו   העבודה   מנהל או  /ו  ןהקבל   עלאו 

של    .קשר  קריאת   ללכ   ולענות  זמן  בכל  זמינים  מענה  במקרה  מטעמו,אי  נציג  ו/או  ישלם    הקבלן 

 המכרז(.  נקובים בטבלת הקנסות המוסכמים )מסמך ט' למסמכיצה את הסכומים ההקבלן למוע

מפורט   6.9 חשבון  חודש,  כל  בסוף  העבודות  סיום  עם  לחודש,  אחת  למפקח,  יגיש  בשלושה  הקבלן 

ולף, בצירוף יומן העבודה עם הדוחות היומיים כפי  דות שבוצעו על ידו בחודש הח עותקים בגין העבו

 פקח.שאושרו מידי יום ע"י המ 

נגיעה   6.10 להן  שיש  השונות  המועצה  מחלקות  ועם  המפקח  עם  פעולותיו  את  לתאם  מתחייב  הקבלן 

 לביצוע העבודות. 

 

 חומרים .7
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הדברת  ל  םדברת העשבים, חומריה ל  ם, חומרי, חומרי הדישוןהקבלן יספק , על חשבונו  את הציוד 7.1

ניילו מחלות   שקיות  צבע,  החומרי  ןומזיקים,  וכל  השקיה  ציוד  לצורך  לאשפתונים,  הדרושים  ם 

פ  על  העבודה  קבלת  חמסמך  י  ביצוע  לאחר  מיד  החומרים  את  יספק  הקבלן  המכרז.  למסמכי   '

 דרישה מהמפקח. 

ושה  מקום העבודה, ייחשבו כרכ ודה, ואשר הקבלן הביאם לכל החומרים והמוצרים המיועדים לעב  7.2

 של המועצה, ולקבלן לא תהיה זכות להוציאם ללא הסכמה בכתב מהמפקח. 

חומרים להם קיים תו    .להשתמש בחומרים מהסוג הטוב ביותר, ובכמויות המספיקות  חייב  הקבלן 7.3

 תקן ישראלי יירכשו ממפעלים ויצרנים בעלי תו תקן. 

יחליף   7.4 לא  בהקבלן  השקיה,  המעראביזרי  מסוג  ראש  באביזר  ובצנרת,  הקיים  כת  מהאביזר  שונה 

 בשטח, אלא אם הורה לו המפקח בכתב לעשות כך. 

ל, אבידה או גניבה של חומרים, ציוד, כלי עבודה שהונחו על ידו או על ידי  י לכל קלקו הקבלן אחרא  7.5

  ו במקומות אחרים בקשר עםמי מעובדיו או על ידי מי מטעמו בגנים ו/או בשטחים ציבוריים ו/א 

 אי על שמירתם, על חשבונו.ביצוע העבודות והוא אחר

על חשבונו, אך בכל מקרה    -שיידרש לכך   הקבלן מתחייב לבצע בדיקות קרקע או עלים כל אימת   7.6

 בדיקות כאלו כל שנה בכל גינה.  5-יותר מ לא יבוצעו

 

 איסור הסבה .8

כל זכות מזכויותיו או    לשעבד, למשכן, או להעניק הקבלן לא יהיה רשאי להסב, וכן לא יהיה רשאי   8.1

אחר, או לאחרים,  ו חלקן, במישרין או בעקיפין, להתחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, כולן א

אין בה כשלעצמה,  ואולם העסקת עובדים,  ,  אם קיבל את אישור המועצה לכך בכתב ומראשאלא  

 . ממנה לאחר  משום מסירת ביצוע של העבודה או חלק

אלא לאחר קבלת הסכמת המועצה  וע העבודות  יק קבלני משנה לשם ביצהקבלן מתחייב שלא להעס 8.2

ובכתב. המועצה תהיה רשאית,  לכך   ומבלי שת מראש  דעתה הבלעדי,  יבת במתן  הא חילפי שיקול 

נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות  

 ות על הקבלן באופן מלא ובלעדי. מכי החוזה ולביצוע העבוד לקיום הוראות מס

בס"ק   8.3 מהאמור  לגרוע  הע  8.1-8.2מבלי  ו/או  הסב  כי  ומוסכם,  מובהר  ו/או  לעיל  שעבד  ו/או  ביר 

זכות מזכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה יישאר הקבלן אחראי למלוא    משכן ו/או העניק

 . התחייבויותיו האמורות בחוזה זה

להעביר זכויותיה וחובותיה בחוזה זה על פי שיקול דעת הבלעדי,    אוו/צה תהיה רשאית להסב  ועהמ 8.4

 . עפ"י חוזה זה לא תיפגענהובלבד שהמועצה תדאג שזכויות הקבלן  

 

 מעביד  -אי קיום יחסי עובד   .9

בין   9.1 ו/או  בינו  יהיו  ולא  אין  וכי  עצמאי  עסק  בעל  הוא  הקבלן  כי  הקבלן,  מצהיר  ספק,  הסר  למען 

יעו וכי העבודות שתבדי הקבלן לבין המועצה  ומעביד  עובד  עובדי  חסי  ידי  על  ו/או  ידו  על  בוצענה 

ידם כקבלן עצמאי על  ו/או לקבל    הקבלן תבוצענה  זכאים לתבוע  יהיו  עובדיו לא  ו/או  וכי הקבלן 

עבודה ו/או כל תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד ממעבידו בהתאם לכל דין ו/או    מהמועצה שכר

 . והגנ
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לא תהיינה לקבלן ולמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה    רים בזה הצדדים, כילמען הסר ספק, מצהי 9.2

לקבל מהמועצה תנאים סוציאליים  או  /לתבוע ווהם לא יהיו זכאים    כל זכויות של עובדים במועצה,

זכות   וכל  פנסיה  פיטורין,  פיצויי  חופשה,  דמי  או  שנתית  חופשה  מחלה,  דמי  לרבות  או  כלשהם, 

 . לעובד על פי כל דין ו/או נוהגהטבה אחרות המוענקות  

ה של פציעה, פגיעה,  מצהיר כי האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול עליו בכל מקרהקבלן   9.3

שיגרמו   אחר  נזק  או  מוות  ביצוע  לקבלן  נכות,  בעקבות  ו/או  ביצוע  כדי  תוך  מטעמו  למי  ו/או 

 .השירותים

מעביד    -רת כל יחסי עובד  ות אינה יוצכי העסקתם בביצוע העבוד  הקבלן מתחייב להבהיר לעובדיו, 9.4

המועצה לבין  בינם  לעיל,שהם  מהאמור  לגרוע  מבלי  יציי מתחייב  הקבלן    .  בולט    ן כי  באופן 

 בהסכמים בינו ובין עובדיו, המוצבים במועצה, את ההוראה הבאה: 

מועצה המקומית  לו ש]שם הקבלן[ הינו נותן שירותי גינון ל"העובד מצהיר, כי ידוע  
יהודה לו   אבן  ידוע  כי  מצהיר,  העובד  אדם.  כוח  שירותי  נותן  ואינו    )"המועצה"( 

וא בלבד  הקבלן[  ]שם  של  עובד  ומעביד.  שהוא  עובד  יחסי  המועצה  לבין  בינו  ין 
וכן לבצע  העובד מצהיר כי אין בעובדה שהמועצה מוסמכת ליתן הוראות והודעות,  

 ל".ביקורות כדי לשנות מן האמור לעי

ערכ 9.5 ידי  על  ייקבע  מאם  גוף  או  שיפוטית  מתאה  כי  אחר  עובד  וסמך  יחסי  התקיימו  ו/או  קיימים 

י הקבלן ו/או בעלי התפקידים אצל הקבלן, ובשל כך יוטלו על  ומעביד בין המועצה לבין מי מעובד 

כי אהמועצה עלויות,  ו/או  הוצאות  כספיים, תשלומים,  עיצומים  חובות,  בעקיפין,  או  במישרין  ז  , 

וזאת מיד עם קבלת דרישתה    המועצה כפי מה שנדרש להוציא כאמור  מתחייב הקבלן לשפות את

 הראשונה לעשות כן. 

ל  9.6 באמור  לפגוע  ומוסכם,  מבלי  מובהר  כל  עיל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  לנכות  רשאית  המועצה  כי 

וציאליות  העבירו לקרן ביטוח סוציאלי להבטחת זכויותיהם הססכום שיידרש לפי שיקול דעתה, ול

 . של עובדי הקבלן

 
 התחייבות הקבלן לעמוד בכל חובותיו כמעביד  .10

להעסקת   10.1 הנוגע  דין  כל  הוראות  אחר  וימלא  יקיים  ו/או    בדיוועהקבלן  שכרם  לתשלום  ו/או 

. בכלל האמור, ימלא הקבלן אחר הוראת  תקבוליהם ו/או כל זכות אחרת הנתונה להם על פי כל דין

ק הסדר  קיבוצי,  הסכם  חוק,  על  כל  החל  הרחבה  וצו  כל    עובדיויבוצי  להם  וישלם  העסקתם  ועל 

עדכנו מעת לעת בתקופת  תשלום לו הם זכאים לפי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, כפי שית

למועצה   יודיע  הקבלן  לקיום    מהההסכם.  אישית  אחראי  שיהא  הקבלן  אצל  המנהל  של  שמו 

 של הקבלן. וזאת מבלי לגרוע מחובותיו  ,הוראות הדין כאמור

ל 10.2 ומבלי  לע בנוסף  באמור  בכל  פגוע  חשבונו  ועל  בעצמו  ישא  בלבד  הקבלן  כי  בזאת  מודגש  יל, 

ו/או בגין עובדיו, למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה, לקרנות פנסיה    התשלומים שיגיעו ממנו בגינו

בג אחרת  רשות  לכל  ו/או  ביטוח  לחברות  ו/אוו/או  החוזה  ביצוע  ו/או  העבודות  ביצוע  העסקת    ין 

ן באשר  תנאי עבודתם, הן באשר לתנאים הנלווים לרבות ביטחונם הסוציאלי והעובדיו הן באשר ל

 . לעצם העסקתם

יכלול    משכר המינימום על פי כל דין, וכילא יפחת  לם על ידו לעובד  כי השכר שישוהקבלן מצהיר   10.3

התנאים   כל  והסכ ה את  הסדרים  העבודה,  מחוקי  המתחייבים  והתשלומים  קיבוציים  נלווים  מים 

 . הוצווי הרחב 
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הקבלמ 10.4 חובות  קיום  אי  כי  בזאת,  ההרחבה,  ובהר  צווי  המגן,  חקיקת  לפי  עובדים  זכויות  בעניין  ן 

יהווהההסדר זה  וחוזה  הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  הקיבוציים  של    ים  יסודית  הפרה 

 . החוזה

על 10.5 ביקורות שיבוצעו  גורם  ידי  -הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם  כל  ו/או עם  המועצה 

במס  מקצועי, המועצה.  ידי  על  ימונה  היתר,  אשר  בין  להמציא,  הקבלן  יידרש  הביקורת  גרת 

תשלו על  לעבודה    מיםאישורים  המוצבים  עובדיו  של  שכר  תלושי  הלאומי,  לביטוח  הכנסה,  למס 

 . לביקורתבמועצה וכל מסמך אחר הרלוונטי  

מים, תצהיר בכתב בחתימת  י  30ימציא הקבלן, בתוך    -מצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים  נ 10.6

הפרת זכויות  המפרט את תיקון הממצאים במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין  רואה חשבון,  

יו לקבלן  הבא  התשלום  הצורך.  במידת  בעבר,  כאמור  העובדים  הפרה  זה.  תנאי  למילוי  עד  שהה 

אחר הנתון לה    וזאת מבלי לגרוע מכל סעדתקנה למועצה את הזכות לסיים הסכם זה באופן מיידי,  

בזא מובהר  ההפרה.  או  בגין  טענה  על  כלשהו  ויתור  משום  יהיה  לא  ההתקשרות  בהפסקת  כי  ת 

 . פי תנאי ההתקשרות וכל דין-ביעה למיצוי מלוא זכויות המועצה עלת

פגיעה  ימים על כל תלונה שתועבר אליו על ידי המועצה בדבר    30הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך   10.7

ה העובדים  בתשובתובזכויות  בחברה.  לעבודה  ידו  על  בדיקת    מוצבים  הליך  את  הקבלן  יפרט 

 התלונה והאופן שבו טופלה. 

 

 ח וביטו אחריות .11

מקבל על עצמו אחריות מלאה ומוחלטת לכל תאונה, חבלה או    והואהקבלן יהיה אחראי לכל נזק   11.1

יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או ע בלי  ל  למועצהילה שהיא,  נזק כלשהם,  ו/או  עובדיה  ו/או 

אם ע"י  דם אחר, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל לגוף ו/או לרכוש, בין  ו/או לכל אלעובדי הקבלן  

בדיהם או ע"י מי מהם, בקשר ובכל הנובע  הקבלן, עובדיו מועסקיו, שליחיו, קבלני המשנה שלו ועו 

מביצו ו/או  חוזה  לפי  מהעבודה  בעקיפין,  או  ובבמישרין  ביצועה  מאופן  ו/או  כתוצאה,  עה  אם  ין 

ם או  מעשה או ממחדל איזה שהם, מצד מאן דהוא, לרבות הקבלן, הקשוריבמישרין או בעקיפין, מ

ו/א ו/או לביצועה  יפצה בשלמות  הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לעבודה  והקבלן  ביצועה,  ו לאופן 

הנזהמועצהאת   דמי  בכל  המקרה,  לפי  הניזוק/ים,  ו/או  הקבלן  ,  )הם(.  לו  שיגיע  בזה  ק  משחרר 

את   ומראש  עוהמועצהלחלוטין  ושולחיה,  שלוחיה  הקבלן-בדיה,  לכל  -זולת  וחבות  אחריות  מכל 

ות, לפי דין או עילה איזה שהם,  ונה, חבלה או נזק כנ"ל, מכל עילה שהיא, ושום אחריות או חבתא

 .חיה, עובדיה, שלוחיה ושול המועצהבלי יוצא מן הכלל, לא תחול על 

רצון  על הקבלן לתקן, ולש 11.2 נכסים אחר,    המועצהביעות  כל בעל  לעיל,  או  נזק שייגרם כמתואר  כל 

תהא   כן  יעשה  לא  הוצאות    המועצהואם  זקיפת  תוך  הנזק,  את  ולתקן  להעריך  לבדוק,  רשאית 

תהא רשאית לגבות סכומים שהוציאה    המועצההבדיקה ו/או ההערכה ו/או התיקון לחובת הקבלן.  

מן שהוא, וכן  בכל ז   המועצהום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת  הקבלן ו/או לקזזם מכל סככאמור מ

 תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו למועצה ו/או שעל המועצה יהיה לשאת בהם   11.3

הוצאות  בות  , לרעובדיו ו/או מועסקיומחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או  

עו"ד ושכ"ט  המועצה  המועצה  תהיה  עפ"י  ,  לקבלן  לשלם  עליה  שיהיה  מהסכומים  לקזז,  רשאית 

ו/או  חו זה  של  זה  מזכותה  לגרוע  מבלי  וזאת  דין,  כל  פי  לגבות על  זה  המועצה  דרך    סכום  בכל 

 שתראה לה מהקבלן. 



 

 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה  המועצה ראש 

 

38 

בגין כל אבדן ו/או    הפועלים מטעמה, מכל חבות, עובדיה, מנהליה ואת כל  מועצהן פוטר את ההקבל 11.4

ידי מי מטעמו    הפסד ו/או הוצאה שתגרם לו לרבות במפורש לרכוש המובא על ידו ו/או על   נזק ו/או

ישפה את    ו/או  מועצהלחצרי ה והוא  כל תביעה שתתקבל  הנ"וכל  המועצה  לאתרי העבודה  בגין  ל 

 "ל. נ ה בקשר לרכוש כהפסד ו/או הוצא  צלם בקשר עם אבדן ו/או נזק ו/או א

ואת  לגר  מבלי 11.5 עצמו,  לבטח את  עפ"י החוזה מתחייב הקבלן  לעבודה    המועצה וע מאחריותו  בנוגע 

   כדלקמן:ולמחויבויותיו נשוא חוזה זה 

כ 11.5.1 בגין  ג'  צד  ואחריות  מעבידים  אחריות  שלוביטוח  המשנה  וקבלני  עובדיו    לכיסוי   -ל 

 כל   פי כל ,  פגומים  למוצרים  תריו האח  וחוק [  חדש  נוסח]  הנזיקין   פקודת   פי   על   חבות

 . העירייה עבור העבודות  בביצוע הקבלן  ידי על  המועסקים םהעובדי

 כ " ובסה  רועילא ,  אחד  לעובד  ₪  20,000,000  -מ  וךמנ  אינו  המכוסה  האחריות  גבול

 . הביטוח  לתקופת

  תאונת  קרות   לעניין  ונטען  היה  נוספת   כמבוטחתהמועצה    את  לכלול   מורחב  הביטוח

  ממועסקי  מי  כלפי  כלשהם  מעביד  בחובות  תנושא  היא  כי  כלשהי  מחלה  או  ו/   עבודה

   .קבלןה

 ביחס ,  בעומק  או  בגובה  ודותב ע  בדבר  הגבלה  כל  כולל  אינו  הפוליסה  פי   על   הביטוח

  או / ו  בפתיונות  שימוש,  הרמה  במתקני  או/ו   במנופים  שימוש  ,עבודה  שעות  או/ו  לימי

 . העבודה י נאלת  או/ ו לסוג או/ ו לאופי ביחס אחרת הגבלה  כל או נוער העסקת, ברעלים

  בגבול אחריות  -לכיסוי חבות על פי כל דיני מדינת ישראל    -בביטוח אחריות כלפי צד ג' 11.5.2

יפחת   א   ₪  4,000,000שלא  בגין  הביטוח,  לתקופת  ובסה"כ  הנובעים ילאירוע  רועים 

הבאי וכל  מטעמו  שפועל  מי  כל  ו/או  הקבלן  של  מפעולותיו  בעקיפין  ו/או  ם במישרין 

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל    .לרכושדן ו/או נזק לגוף ו/או  מכוחו ויחול על כל אוב

, התפוצצות, בהלה, מתקני הרמה, פריקה, טעינה, כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש

גומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, רעידות והחלשת מתקנים סניטריים פ

 ומי . עות מצד המוסד לביטוח לאמשען, שביתה והשבתה וכן תבי

הפוליס כן,  בשירותו  כמו  איש  כל  או  שהמבוטח,  רכוש  חלק  לאותו  כיסוי  כוללת  ה 

 ₪ בסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .  200,000 ות נזק ישיר( עד לסךפועלים בו )לרב

מ את  הביטוח  לכלול  למעשי המועצה  ורחב  אחריותה  בגין  בפוליסה  נוספת  כמבוטחת 

הקבלן מחדלי  וזא  ו/או  מטעמו,  בכפוהבאים  לס ת  נחשב וף  לפי  צולבת  אחריות  עיף 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .

פו הכיסוי   של  עפ"י  כולל חבות  זו  ידי  המועצה  ליסה  על  העובדים המועסקים  כל  כלפי 

הפוליסה ו/ פי  על  בפועל  מכוסה  אינה  כלפיהם  החבות  אשר  הקבלן,  באמצעות  או 

 מצד המוסד לביטוח לאומי.המועצה פי ת שיבוב כל וכן תביעו חריות מעבידיםלביטוח א

אשר האחריות לגביו מכוסה על   למען הסר ספק, רכוש העירייה יחשב לרכוש צד שלישי 

 פי פוליסה זו. 

   –ביטוחים נוספים  11.5.3

כולל ביטוח חובה כנדרש על   -ביטוח לכלי רכב המשמשים עם ביצוע העבודה  11.5.3.1

הדין   ה  בגיןפי  עקב  גופנית  רכב שבבפגיעה  בכלי  בשימושו  שימוש  או  עלותו 

יכלול  הביטוח  הקבלן.  על   של  מיוחדת  הרחבה  לעיל  לאמור  חל    בנוסף  פיה 

שא גוף  נזקי  על  גם  מבוטחים הביטוח  פי    ינם  על  חובה  ביטוח  במסגרת 

 .  1970-הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( התש ל" 
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השימוש בכלי רכב, בסכום  קב  יעה ברכוש של צד ג' עביטוח אחריות בגין פג 

 חד . בגין ארוע א  ₪ 500,000 – שלא יפחת מ

ז לעניין סעיף  כלי רכב  ם, מלגזות,  כלי רכב לרבות מנופי  -ה משמע  הגדרה: 

טרקטורים הרמה,  דשא    ,כלי  ומכסחות  גולפית  כגון  ייעודיים  רכבים 

 . גממונעות, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סו

כנגד   11.5.3.2 נביטוח  ו/או  במפורש  אבדן  לרבות  עבודה  לציוד  ארעיים,  למבנים  זק 

וכל  לכלים כן ומתניעים, ציוד מכני הנדסי  לכל רכוש אחר  י עבודה מכל סוג 

רשאי שלא לערוך ביטוח זה, אך הפטור מאחריות כמפורט   של הקבלן. הקבלן

לגבי  11.7.3  -ו   11.4פים  בסעי גם  יחול  אבד   להלן  נכל  או  לעיל,  ן  כאמור  זק 

 .לו נערך הביטוח בגינויכא

ו/או  כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסי 11.5.3.3 כונים 

האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם    הנזקים

 . הקבלן האחרים  כלולים בביטוחי

הא 11.6 במסמך  כמפורט  הינן  האחריות  וגבולות  מטעם תחומי  בטוחים  קיום  על  הבטוח    שור  חברת 

 ' למסמכי המכרז.הכמסמך  המצורף 

 בפוליסות יופיעו הסעיפים הבאים: 11.7

המחייב    כמבוטח נוסף. במסגרת  הפוליסה ייכלל סעיף  המועצהכלל  בכל הביטוחים תי 11.7.1

 יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו.  60 למועצהאת חברת הביטוח להודיע 

 ולבת. לל סעיף אחריות צבביטוחי החבות יכ 11.7.2

כנגד  פב 11.7.3 ויתור על תחלוף  ייכלל סעיף  וכל המועצהוליסות הביטוח של הקבלן  עובדיה   ,

ר שאין זה , וכל גוף אחלמועצהות חברות בנות או עמותות הקשורות  הבא מטעמה, לרב 

 ובל להפעיל נגדו זכות שיבוב.מק

 ה". רורשלנות חמ ""רשלנות רבתי" או  סעיפיבפוליסת הקבלן יבוטלו  11.7.4

ה 11.7.5 הפוליסה  תנאי  וכקבוע  שאר  כמפורט  ביטוחבמסמך  ינם  פוליסת  ותנאי  ,  הנחיות 

 . מסמך ד' למסמכי המכרז

  '(ה מך  מסמסמך האישור על קיום ביטוחים )במעמד חתימתו על החוזה את    למועצההקבלן ימציא   11.8

לגר   ואכשה מבלי  הביטוח.  חברת  ע"י  וחתום  מהאמור,  מאושר  לדרוש    המועצה וע  תהא  רשאית 

ו/או את אישור על תשלום    קופת החוזה, את הצגת הפוליסות עצמןכל ת  הקבלן בכל עת במהלךמ

 . דמי הביטוח השוטפים, והקבלן יהיה חייב להמציא מסמכים אלו לידיה

החו 11.9 תקופת  כל  לאורך  ישלם  המפורטות  הקבלן  הפוליסות  בעבור  והפרמיות  הביטוח  דמי  את  זה 

 לעיל. 

לעיל 11.10 האמור  מכלליות  לגרוע  ועל  מבלי  בעצמו  יישא  הקבלן  מבוטחת,  ,  בלתי  הוצאה  בכל  חשבונו 

ה ע"י חב' הביטוח וכן בסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנדרשים  בלתי מכוסה או שלא שולמ 

 ה זה.  לתיקון כל נזק שהוא אחראי לו עפ"י חוז

תה  11.11 זה,  סעיף  לפי  מהקבלן  למועצה  שיגיע  סכום  סכל  מכל  ולנכותו  לקזזו  זכאית  המועצה  כום  יה 

 . ודעה על כך לקבלןוזאת ללא מתן ה   ע לקבלן מהמועצהשיגי

אך לא    -אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה רשאית המועצה 11.12

. החליטה  , לרבות הפרמיות השוטפותלבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח  חייבת,
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  ים אלה מכל סכום רשאית לנכות כספהמועצה    לבצע את הביטוחים תחת הקבלן, תהיהצה  המוע

 שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

מובהר בזאת כי קיום הבטוחים אין בו בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות שהינו חב בה כלפי   11.13

י להתנות על אחריותו  אין בקיום הבטוחים כאמור בכדכי  סכם,  או צד ג' מכוח כל דין או ה   המועצה 

בחוזהשל   לעיל  רלוונטי  סעיף  מכוח  בסעיפים  הקבלן  הקבלן  של  והתחייבויותיו  חובותיו  וכי   ,

 . השונים בפרק זה באו להוסיף זה על זה ולא לגרוע

 .הפרת הסעיף על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם 11.14

 

 זכויות המועצה .12

יוגשו 12.1 לקזז מהחשבונות אשר  ס   המועצה תהיה רשאית  כל  לה כום שהקבע"י הקבלן  חב  פי    לן  על 

ה את  לרבות  דין,  פי  על  ו/או  זה  )חוזה  המוסכמים  הקנסות  בטבלת  הקבועים    3-גמסמך  סכומים 

 למסמכי המכרז(.

כלולו  12.2 שאינן  עבודות  למסור  רשאית  פי  המועצה  על  לקבלן  מפורשות  שנמסרו  העבודות  בביצוע  ת 

 המפקח. ל בהתאם להחלטת מכרז זה לקבלן אחר או לבצען בכוחות עצמה הכ 

ביצע הקבלן את העבודות נשוא חוזה זה במועדים הקבועים על פי החוזה ו/או על פי הוראות    אל 12.3

הה  הוראות  פי  על  זה  חוזה  נשוא  העבודות  את  הקבלן  ביצע  לא  ו/או  פי  המפקח,  על  ו/או  סכם 

הקבלן ו/או    הוראות והנחיות המפקח, תהיה המועצה רשאית לבצע את העבודות בעצמה על חשבון

כולן או מקצתן, לצד ג' אחר מטעמה, ולקבלן לא תהיה טענה בהקשר    -דותצוע העבוור את בילמס

מהאמו לגרוע  מבלי  כספ זה.  בפיצוי  הקבלן  את  לחייב  שכזה  במקרה  רשאית  המועצה  תהא  י  ר, 

  מעלות העבודה, בין אם ביצע אותה ובין אם המועצה ביצעה אותה בעצמה ו/או על  50%בגובה של  

 ספים המגיעים לקבלן.ם זה מהכלקזז סכוידי קבלן אחר ו

בשטח 12.4 עבודות  לבצע  מטעמה  לקבלנים  או  המועצה  לעובדי  יאפשר  הציבורייםהקבלן  באישור    ים 

 המפקח. 

 זה בגין כל אחד מהמקרים בנקובים בפרק זה. המועצה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע לחו 12.5

 

 תשלומים, ערבות ועבודות נוספות  .13

ת שעל הקבלן לקיים על פי חוזה זה, יהא הקבלן  יבויוכל ההתחית וקיום  כל העבודו ביצוע  תמורת   13.1

 -תו כדלקמן:זכאי לתשלומים בהתאם למפורט בהצע 

 ___________ ₪.  -בגין דונם גינון בשטח אינטנסיבי 13.1.1

 ____________ ₪. -בגין דונם גינון בשטח אקסטנסיבי  13.1.2

למסמכי    1-ג   במסמךים  חי הגינון הנכללסה"כ בגין גינון וביצוע השירותים בכלל שט  13.1.3

 ________________ ₪ לחודש.  -המכרז

מגלמת בחובה את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל    לעיל  13.1הנקובה בס'  התמורה   13.2

  הקבלן  כיסוי מלא להתחייבויות חוזה זה, ומהווה  כות בביצוע העבודות נשוא  מין וסוג שהוא הכרו

כ לרבות  החוזה  כנשוא  ציוד,  אדם,  עבודהוח  הוצאותלי  נ  ,  הוצאות  ואחרות  משרדיות,  לוות 

כל תמורה נוספת בגין    לקבלן. מובהר בזאת כי לא תשולם  חוזה זההדרושות לביצוע העבודות נשוא  

דרש  ילעיל, למעט אם    13.1, על כל הכרוך בהן, מעבר למפורט בסעיף  זה  חוזהביצוע העבודות נשוא  
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  להלן  13.4בס'    וכהגדרת   שירות נוסףתה הבלעדי לבצע  על ידי המועצה, ובהתאם לשיקול דע הקבלן  

 .להלן  13.5או להגדיל את מספר הפועלים כאמור בסעיף /ו

לעיל    13.1לעיל, מצהיר הקבלן, כי התמורה הנקובה בס'    13.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק   13.3

 -לרבות הוצאות בגיןכוללת את כל הוצאותיו 

מכ כ 13.3.1 מוצרים  העזר,  חומר  החומרים,  הדרושל  שלהם  הפחת  ו/או  שהוא,  סוג  ים  ל 

 לביצוע העבודה. 

 כל העבודה הדרושה לשם הוצאתו לפועל של חוזה זה, עפ"י תנאיו.  13.3.2

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, כלים מכאניים, כימיקלים וכיוצ"ב.  13.3.3

וכל   13.3.4 עבודה  כלי  החומרים,  כל  העבודותהובלת  ביצוע  לצורך  מקום    ,הדרוש  אל 

 למקום העבודה וממנו. תם ופריקתם וכן הובלת העובדים העבודה, ובכלל זה העמס

על שמירה אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת המבנה ו/או  13.3.5

 העבודה שבוצעה. 

המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, ביטוח לאומי, מכס, מס קניה, וכל היטל מס,  13.3.6

 ים ו/או העבודה, למעט מססוג שהוא המוטל על החומראחר מכל  אגרה או תשלום  

 . להלן 13.6ערך מוסף, כמפורט בסעיף  

הוצאותיו   13.3.7 זה  ובכלל  העקיפות(  והן  הישירות  )הן  הקבלן  של  הכלליות  הוצאותיו 

ביצוע  והשלמת  החוזה  במילוי  הכרוך  בכל  שהוא  סוג  מכל  הוצאות  וכן  המוקדמות 

 ל מסמכי החוזה. האמיתי שהעבודות בהתאם לכוונתם ומובנם 

 מאיזה סוג שהוא, שאין תנאיי החוזה מחייבים אותן. האחרות, ההוצאות  13.3.8

המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין הקמה וביצוע של   13.4

( הגינון  כלולים בשטחי  מגוננים חדשים, שאינם  עבודות  (  למסמכי המכרז  1-גמסמך  שטחים  ו/או 

נ  הדשתילה  התנהלות  וספות,  בשל  שלא  הרושות  של  רשלנית  ו/או  "  קבלןלקויה  שירות  )להלן: 

 -"(. הזמינה המועצה שירות נוסף כאמור, יחולו הוראות כדלקמן:נוסף

ו/או   ככל שהמועצה תדרוש מהקבלן לבצע הקמה ו/או פיתוח של שטחי גינון חדשים 13.4.1

הדרושות   המועצה,  דרישת  לפי  נוספות  שתילה  עבודות  ה לבצע  בשל  תנהלות  שלא 

רשלנ  ו/או  הקבלןלקויה  של  של ית  הפריטים  את  לה  לספק  חייב  הקבלן  יהיה   ,

שלא  מיומנים  עובדים  וכן  קביעתה,  לפי  כך  לשם  דרושים  שיהיו  והציוד  הצמחייה 

עבור   המועצה.  דרישת  לפי  הכל  להם,  בנוסף  אלא  האחזקה,  צוות  השירות מתוך 

ר מו כאלתשלום שהוא זכאי לו  סף, מעבר  כאמור, יהא הקבלן זכאי לתשלום נו  הנוסף 

 לעיל.  13.1בס"ק 

יהיה  13.4.2 נוסף אותו תזמין ממנו המועצה,  זכאי בעבור שירות  יהיה הקבלן  לו  התשלום 

( מיוחדות"  לעבודות  ב"מחירון  המפורטים  ולמחירים  לפרטים   2-גמסמך  בהתאם 

 (.  למסמכי המכרז

בלת "המחירון  ום עפ"י טלמען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תשל 13.4.3

עפ"י  יוחדותמ   לעבודות השוטף  בשירות  הכלולים  ועבודה  פריטים  הספקת  בגין   "

(. למסמכי המכרז  1-גמסמך  ההסכם, המתבצע בשטחים הכלולים בטבלת השטחים ) 

" אך ורק בגין הקמת מיוחדותהקבלן יהיה זכאי לתשלום  עפ"י "המחירון לעבודות  

 טחים. ם בטבלת הששטחי גינון חדשים, שלא נזכרי
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דגש, כי המועצה איננה חייבת לבצע את כל עבודות הקמת הגנים מולמען הסר ספק   13.4.4

ו/או לבצע את  והיא רשאית למסור עבודות אלה לכל קבלן אחר,  באמצעות הקבלן, 

 עבודות ההקמה בביצוע עצמי.

לקבלן,  13.4.5 הודעה  כך  על  תינתן  נוסף,  גינון  שטח  הקמת  על  המועצה  שתחליט  ככל 

זמנים לביצוע, ועל הקבלן יהיה לבצע ה  הנדרשת, וכן את לוח  את העבודה  המפרטת

העובדים,  כל  הספקת  תוך  שנקבעה,  הזמן  תקופת  בתוך  הנדרשת,  העבודה  את 

הפריטים, והחומרים שיהיו דרושים לצורך ההקמה שאינם ממצבת כח האדם והציוד 

 בשוטף אלא ממצבת כח אדם וציוד נוספים. 

  פי החלטתה, על רצונה להגדיל את ל  -מהלך ההתקשרותודיע לקבלן בלה  כן תהיה המועצה רשאית 13.5

יהיה הקבלן הזוכה  לעיל  5.15המנויה בסעיף    כמות הפועלים רצונה כאמור,  על  . הודיעה המועצה 

בתוך   המועצה  30חייב  הודעת  קבלת  ממועד  כמוימים  את  להגדיל  תמורת  ,  מטעמו,  הפועלים  ת 

 רז. מכלמסמכי ה  2-מסמך ג -ות מיוחדותתמורה, כנקוב במחירון לעבודתוספת 

כרז(  למסמכי המ  2-מסמך ג )"  מיוחדות וב"מחירון לעבודות  יל  זה לע   113.הסכומים הנקובים בס'   13.6

 אינם כוללים מע"מ. לסכומים אלו יתווסף מע"מ כדין במועד ביצוע כל תשלום ותשלום.

החול 13.7 החודש  בגין  בחודשו  חודש  מדי  המפקח  לאישור  חשבון  יגיש  את  ף.  הקבלן  יבדוק  המפקח 

הא רשאי  י   חיום ממועד הגשתו. המפק  14לתשלום, במלואו או בחלקו וזאת תוך    רוהחשבון ויאש

להפחית מהחשבון סכומים, לפי שיקול דעתו הבלעדית, בגין עבודות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו  

הקבלן חשבונית  . עם קבלת אישור המפקח, תוגש על ידי  ו/או בשל קנסות החלים על הקבלן  חלקית

חודש  ימים מתום ה  45סכום שאושר על ידי המפקח. החשבונית תשולם תוך  ל  מס לתשלום בהתאם

יום(. לשם הבהרה יאמר שבמקרים בהם יתבצעו עבודות שיקום או    45בו הוגש החשבון )שוטף +  

הסכום   את  מהחשבון  לנכות  המועצה  רשאית  כלשהו,  בשטח  העבודה  את  שימנעו  אחרות  פעולות 

 . חסי עבור השטח הבלתי מתוחזקהי

כי  מעל 13.8 בזה  מובהר  ספק,  כל  הסר  המפורטים  גודל  ן  הינהמכרז  למסמכי   1-ג  במסמךהשטחים    ו , 

  ה שטחי הגנים שונגודל  אם יתברר כי  גם  וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום    אומדן בלבד,

 .למסמכי המכרז 1-גבמסמך מהמפורט 

כל   13.9 למועצה  להחזיר  מתחייב  שולםהקבלן  אם  ביתר  לו  ששולם  הריבית  וז  ,תשלום  בצירוף  את 

מהמערכת   כספים  בהעברת  פיגורים  בגין  באוצר,  הכללי  החשב  אצל  לפעם,  מפעם  המקובלת, 

 .הבנקאית, מחושבת מהמועד בו שולם התשלום ביתר ועד למועד השבתו בפועל למועצה

הקבלן בפיצוי כלשהו, כספי  על המועצה לשלם לקבלן לא יזכה את  יום בתשלום ש  30איחור של עד   13.10

א ל  חראו  מעבר  בתשלום  איחור  הרגילה    30  –.  הריבית  בגובה  בריבית  הקבלן  את  יזכה  יום 

המקובלת, מפעם לפעם, אצל החשב הכללי באוצר, מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד  

 .ם מראשהתשלום בפועל, וזאת כפיצויים מוסכמים וקבועי

 

 חוזהלהבטחת קיומו של ה  ותערב .14

התחייבויותי 14.1 מילוי  זה,  ו  להבטחת  הסכם  על  חתימתו  עם  למועצה,  הקבלן  ימציא  זה  חוזה  פי  על 

)  000150,ערבות בנקאית אוטונומית בגובה   ( בנוסח המצורף  אלף שקלים חדשים  וחמישיםמאה  ₪ 

 ״(. ערבות הביצוע)להלן: ״  למסמכי המכרז 2-כמסמך ד
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בתוקף   14.2 תהיה  הביצוע  של  ערבות  זהחוד  18לתקופה  הסכם  חתימת  ממועד  מתחייב    בלןוהק  ,שים 

יום לאחר תום תוקפו    45מפעם לפעם לפי דרישות המועצה, כך שהיא תהא בתוקף עד   יך אותהלהאר

 . של חוזה זה

הערבות כפי שנדרש על  , לרבות בשל אי הארכת תוקפה של  יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו 14.3

באופן  שאית לחלט  ה ראחרת לפי חוזה זה, תהיה המועצהרי שמבלי לגרוע מכל הוראה    -ידי המועצה

מיידי את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד  

 . לחילוט סכום הערבות האמור מכל סיבה שהיא

זכו 14.4 והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן  הגמור  לקניינה  יהפך  ידי המועצה  על  ת  סכום הערבות שיחולט 

בטע המועצה  כלפי  לבוא  מע  נות כלשהי  מזכויותיה  או  יגרע  זה  ומבלי שדבר  לכך  כלשהן בקשר  נות 

 . האחרות של המועצה לפי חוזה זה

מען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה, תחולנה על  ל 14.5

 . בלבד הקבלן

 

 הפרות, ביטול חוזה קנסות ופיצויים .15

כולן או מקצתן ותי קבלן אחרי התחייבות מהתחייבוי אם לא ימלא ה 15.1 זה,  לפי חוזה  ו/או אם לא    ו 

שר המפקח דרש  אב ביצוע העבודות ו/או בחומרים  מילא אחר הוראות המפקח לרבות באשר לקצ

יש בהםכי  רשאיתמש  המועצה  ,  דרך ת  בכל  או  אחר  קבלן  ידי  על  האמורות  העבודות  את  לבצע 

רשאית  א  תה  המועצהכי    כם,. למען הסר ספק מוסעל הקבלןל  אמור תחווע ככשעלות ביצאחרת,  

גבייה,    15%בתוספת של  מהקבלן,    עלות הוצאותיה כאמור  לגבות על דרך של  שייחשבו כהוצאות 

לגבותן מהקבלן    המועצהמכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן רשאית  זה  ניכוי סכום  

י הוראות סעיף  ל פ ערבות הבנקאית שהופקדה בידיה  , לרבות על דרך של חילוט העבכל דרך אחרת

 . לעיל 14

לעיל, אם סטה הקבלן מקיום התחייבות מהתחייבויותיו על פי    15.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   15.2

ת העבודות ו/או את הוראות המפקח ו/או לא ביצען תוך המועד הקבוע,  חוזה זה, לרבות לא ביצע א 

הנקו הסכומים  את  למועצה  הקבלן  )ישלם  המוסכמים  הקנסות  בטבלת  למסמכי    3-ג  סמךמבים 

המכרז( כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש על כל יום איחור בביצוע העבודות ו/או על כל סטיה  

 מביצוען.  

וות הסכמה מכל מין וסוג שהוא לביצוע העבודות שלא על פי הוראות  אין באמור בסעיף זה כדי לה

נזקי המועצה יעמוד על  ל ש ו/או שלא במועדים הקבועים, ככחוזה זה ו/או שלא לפי הנחיות המפקח  

 סכומים גבוהים יותר, והמועצה תהיה רשאית לגבות את נזקיה על פי כל דין. 

ו/או על פי כל    למועצה על פי הוראות הסכם זה  ים נמוקה  ים אחראו תרופה  סעד  מבלי לגרוע מכל   15.3

  , 10,  9,  8.1-8.2,  7,  6.6-6.10,  6.1-6.4,  5  ,4,  3.1  -סעיפיםבזאת, כי הפרתם של  הצדדים  , קובעים  דין

חוזה    16.3-16.4  -ו  ,14.1-14.2,  13.9,  13.5,  13.4.1,  11.8-11.9,  11.1-11.4 יסודית של  תהווה הפרה 

₪ כשהם צמודים למדד,    50,000זה, אשר תזכה את המועצה בפיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של  

האחר הידוע  המדד  שהינו  הבסיס,  במועדממדד  ו  ון  במכרז  ההצעה  להגשת  ההאחרון  מדד  עד 

 . האחרון שהיה ידוע במועד התשלום בפועל למועצה

לעיל מכל    15.4  או בסעיף/ו  15.2בסעיף  המועצה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים   15.4

דרך  סכום   בכל  לגבותם  או  כלשהו  אחר  הסכם  מכח  ובין  החוזה  מסמכי  פי  על  בין  לקבלן  שיגיע 
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אחרת כספי  ,  חוקית  חילוט  של  דרך  על  סעיף  הערב לרבות  הוראות  פי  על  בידיה  שהופקדה    14ות 

 . לעיל

הנקובים  אי נקיטה באמצעים    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי 15.5

זה, הקבלן    בס'  כנגד  לנקוט  המועצה  של  מזכותה  ואופן,  פנים  בשום  יגרע,  לא  מקצתם,  או  כולם 

ו/או אחרים שיראו לה בגבאותם צעדים משפ יגרע    חוזהפרת  ין ה טיים  וכן לא  ידי הקבלן,  על  זה 

שבונו של הקבלן כמפורט  מזכותה של המועצה לבצע את העבודות ו/או חלקן לפי ראות עיניה ועל ח

 בחוזה. 

תיו על פי  יותשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבו  15.6

 . זהמסמכי החו

אחר בחוזה זה, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  קום  מבלי לגרוע מהאמור בכל מ  15.7

מועצה בכל הזכויות המוקנות לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין במקרה  חוזה זה ויזכו את ה

 -של הפרה יסודית

נכסי  15.7.1 לגבי  לפועל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  נעשתה  או  קבוע  או  זמני  עיקול    הוטל 

ו הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין  ול א הקבלן, כולם או חלקם, והעיק

 . יום ממועד ביצועם  30תוך 

נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או    הוגשה 15.7.2

חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על 

שה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או  ו בקל פירוק מרצון או שהוגשה נגד ידו החלטה ע 

קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם   שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו למען

 . 1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש(. תשמ"ב   233על פי סעיף 

 . הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה 15.7.3

ם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  ו אדת דעתה של המועצה כי הקבלן אהוכח להנח 15.7.4

הנאה כלשהי בקשר עם   דורון או טובת  ביצוע    הי הזכימענק,  עם  ו/או בקשר  במכרז 

 . החוזה

או  15.7.5 במכרז  שניתנה  הקבלן  של  מהותית  הצהרה  כי  המועצה  של  דעתה  להנחת  הוכח 

ובדה מהותית אשר היה  בקשר עם מסמכי החוזה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה ע

 . יע על ההתקשרות עמולהשפבה כדי 

או  ההקבלן   15.7.6 לאחר,  מקצתו,  או  כולו  החוזה  את  בביצוע קבל  שהעסיקסב  משנה  ן 

 בכתב ומראש.  הסכמת המועצהלקבל את בלי מהעבודות 

ואינו מציית תוך   ,פסיק את מהלך ביצועןשהביצוע העבודות או  בחיל  לא הת  הקבלן 15.7.7

 . העבודותצוע מהמפקח להתחיל או להמשיך בבישעות להוראה בכתב   24

 . כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה 15.7.8

ה והקבלן אינו מקיים את חובותיו בעניין זכויות עובדיו לפי כל חוק, צו הרחבה או הי 15.7.9

בתוך   תתוקן  שלא  ככל  זו,  הפרה  קיבוצי.  לקבלן    30הסכם  שנמסרה  מיום  ימים 

 י של החוזה. מיידר ההפרה, תהווה עילה לביטול התראה בדב

פי חוזה זה בהתא 15.7.10 ם לשיקול  כאשר אין הקבלן ממלא התחייבות מהתחייבויותיו על 

 . דעתה הבלעדי של המועצה

 . ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם 15.8
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ההפרה בתוך פרק  את    ם זה, ולא תיקןתיו על פי הסכהפר הקבלן הפרה של התחייבות מהתחייבויו 15.9

הקבלן הפרה של התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה    המנהל לתיקונה ו/או הפר  הזמן שקבע

יסודית,  הפרה חוזרת ו/או הפר   ותרופה העומדים  את ההסכם הפרה  הרי שמבלי לגרוע מכל סעד 

ת הקבלן  מאש  ולדרו   זה  לבטל חוזהצה רשאית  תהיה המועפי כל דין,  למועצה על פי חוזה זה ועל  

בות  להלן, לחלט את הער  15.4הפרת החוזה, לרבות את הפיצוי המוסכם הנזכר בסעיף  על    פיצויים

לא    ,זהביטול החוזה לפי סעיף    .בלן אחרצוע העבודה על פי מסמכי החוזה לקהבנקאית ולהעביר בי

ל בקשר  ולהחזקה  לתיקונים  מאחריותו  הקבלן  את  החויפטור  לביטול  עד  שבוצעו  זה  עבודות 

   .הפסקת העבודהו

לעיל, לא יראו  זה    15השתמשה המועצה בחלק מזכויותיה על פי סעיף    למען הסר ספק מודגש, כי  15.10

  אלא אם המועצה הודיעה על   ,את השימוש האמור בזכויות המועצה כביטול החוזה על ידי המועצה

תנה לו  ילא נ  עוד  התחייבויותיו על פי החוזה כלוהקבלן יהיה חייב לעמוד בכל    ,כך במפורש ובכתב

 .הודעה על ביטול החוזה כאמור

  , הגינות ושטחי הציבור,הגניםאת  הודיעה המועצה לקבלן על ביטול החוזה, מתחייב הקבלן לפנות   15.11

( קבלן את הנדרש ממנו, כאמור, תהא  ימים(. לא ביצע ה  7מציוד וחומרים השייכים לו תוך שבוע 

והיא לא תהא    ,ולאחסנם על חשבון הקבלןרים  פנות את הציוד והחומרים האמוהמועצה זכאית ל 

 . אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם

הודיעה המועצה לקבלן על ביטול החוזה, יהא הקבלן זכאי לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו   15.12

ב  שנקבע  למועד  עד  לעבבפועל  המפקח  שיערוך  אומדן  עפ"י  כאמור  הביטול  שבוצעו,  מכתב  ודות 

צאות, הנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו למועצה עקב הפרת החוזה על ידי  ההו  וזאת בניכוי כל

 .הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודות על יד קבלן אחר

הסכומים 15.13 את  יכסו  לא  לקבלן  שיגיעו  הסכומים  וכל  תהא    במידה  להם,  זכאית  תהיה  שהמועצה 

לגב רשאית  הבנקאיתהמועצה  מהערבות  ההפרש  את  באמצעות    ואת  ות  לתבוע  הסכום  יתרת 

 . הליכים משפטיים, הכל לפי ראות עיני המועצה

 

 תקופת החוזה, סיומו והחזרת השטח  .16

16.1 " )להלן:  חתימתו  ממועד  אחת  שנה  של  לתקופה  בתוקף  יהא  זה  החוזהחוזה  למועצה  תקופת   .)"

פעמים    לוששה למשך שנה אחת, וזאת במשך  הא זכות ברירה )אופציה( להאריך תוקפו של חוזה זת

מתו יאוחר  לא  יסתיים  החוזה  מקרה,  שבכל  היינו,  חתימתו  4  םרצופות,  ממועד  מימוש    .שנים 

יום מראש   60אופציה כאמור על ידי המועצה יעשה ע"י מסירת הודעה בכתב מטעם המועצה לקבלן 

ות הנוספות תחולנה הוראות  . בתקופנה על כוונתה להאריך ההתקשרות עמו כאמורלפני תום הש 

 .המחויביםה בשינויים וזה ז ח

לעיל תהא המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לקבלן,    16.1על אף האמור בסעיף   16.2

 . יום מראש 60בכל עת, על סיום החוזה והפסקת ההתקשרות עמו בהודעה בכתב של 

י  ת כלפו/או תביעות כספיות או אחרומועצה הודעה, כאמור, לא תהיינה לקבלן כל טענות  נתנה ה

 . המועצה למעט בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, כאמור

לפנות מהגנים כל    16.2או    16.1הגיע חוזה זה לידי סיום כמפורט בסעיפים   16.3 לעיל, מתחייב הקבלן 

מסודרים ופנויים מכל ציוד    ים לו ואשר הוחזקו בגנים כך שהגנים יהיו נקיים,ציוד וחומרים השייכ 

 . ים השייכים לקבלןוחומר 
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זה, 16.4 חוזה  של  תוקפו  פקיעת  נקי,    עם  טוב,  במצב  השטחים  את  למסור  הקבלן    ה כשהצמחייעל 

ים, מערכות ההשקיה תקינות ומתפקדות, ראשי המערכות ללא שברים  ומטופח   ים רעננ  והמדשאות 

נז ראאו  של  ההגנה  ארגזי  מתפקדים,  ההשקיה  מחשבי  שבריםילות,  ללא  שלמים  המערכות  , שי 

 . ריהוט ומתקנים, שלם, צבוע וללא שברים ופגמים –ים מפסולות ובוץ ונעולים, הדומם בגן נקי

התגלו ליקויים בצמחיה ו/או בציוד כאמור, יתקנם הקבלן באופן מיידי על חשבונו בהתאם לדרישת  

ולפי הנ תוקנו הליקויים לשביעות רצון המפקח,המפקח  תהיה המועצה רשאית לבצע    חיותיו. לא 

עלויות    מצעותבא ולנכות את  חשבון הקבלן,  על  וכיוב'  תיקון  כל הטעון  בעלי מקצוע מטעמה את 

 התיקון מהחשבון המאושר של הקבלן. 

 

 שונות .17

ן הוראות הנספחים  גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בי 17.1

על מנת לק יפנה למפקח  ידי המפקח,  ן. הפבל הנחיות בדבר הפירוש הנכוהשונים,  על  ירוש שינתן 

 .יחייב את הקבלן

ובין   17.2 קצוב  בין  חוב,  כל  זה  חוזה  פי  על  לקבלן  המגיעים  מהתשלומים  לקזז  זכאית  תהא  המועצה 

הסכם התחייבות או חבות אחרת על  שאינו קצוב, המגיע לה מהקבלן בין על פי חוזה ובין על פי כל  

 . פי כל דין

המועצה  הסכמ 17.3 מצד  ו/ ה  המנהל  המ ו/או  במקרה/ים  או  החוזה  מסמכי  מתנאי  לסטות  פקח 

כאמור,   הסכמה,  כל  אחר.  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו  ולא  תקדים  תהווה  לא  מסוים/ים 

 . טעונה אישור בכתב

וכי  מוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמות  17.4 נה ביניהם במלואו 

הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות בכתב  מים,  היה קשורה בכל הבטחות, פרסוהמועצה לא ת

ויתור,   כל  לחתימתם.  קודם  נעשו,  אם  נעשו,  ואשר  החוזה  במסמכי  נכללים  שאינם  פה  בעל  או 

תימת  הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי החוזה לא תהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובח

 . שני הצדדים

בע 17.5 השיפוט  ב סמכות  הצדדים  בין  שבמחלוקת  השלום    ענייןניין  המשפט  לבית  נתונה  זה,  חוזה 

 . בנתניה או לבית משפט מחוזי מרכז, לפי העניין

אישית 17.6 במסירה  תינתן  החוזה,  פי  על  למשנהו  ליתן  צריך  אחד  שצד  הודעה  באמצעות  כל  או   ,

לחה בדואר  במבוא לחוזה זה. הודעה נש  המצוינת או במכתב רשום לפי הכתובת    שליחתה בפקס, 

שנתקבל תחשב  ממועד    72ה  רשום  תחשב    שליחתה.שעות  אישית  במסירה  נמסרה  אשר  הודעה 

ואולם   שליחתה,  עם  התקבלה  כאילו  תחשב  בפקס  שנשלחה  הודעה  מסירתה,  במועד  שנתקבלה 

ג  ידי  על  קבלתה  לוודא  הקבלן  ידרש  למועצה,  כאמור  הודעה  נשלחה  בו  המועצה,  מקום  ורמי 

ורק לאחר  וההודעה תחשב כאילו   ן יקבל אישור טלפוני על קבלתה  שהקבלהתקבלה במועצה אך 

 במועצה. 

 ולראיה באו על החתום: 

 

 

 ______________________                                                                       ________________________ 

 הקבלן                                                                               ית אבן יהודה                       מועצה מקומ  
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 
 
 1-גמסמך 

 שטחי הגינון 
 

שטח   שם הגן
הגן 

 )בדונם( 

 הערות אקסטנסיבי  ינטנסיבי א

  -- 10 10 ורט אולם ספ 
  -- 2.4 2.4 כיכר רבין המייסדים 

  -- 3 3 דרך רבין צפון 
  -- 0.1 0.1 סביום 

  -- 0.8 0.8 מתחם הרימונים 
  -- 0.3 0.3 נרקיסים מדשאה ברח' הרימונים  

  -- 0.8 0.8 שצ"פ בסוף רח' הרימונים 
  3.6 0.3 3.9 שצ"פ בפינת הרימונים היובלים 

  -- 0.5 0.5 מועצת הפועלים 
  -- 0.15 0.15 רח' השיטה 

  -- 1 1 שצ"פ אבן ספיר 
  -- 0.6 0.6 רח' ממערב לעצמאות 

  -- 0.7 0.7 מדשאה ברח' האורן 
  -- 0.3 0.3 האורן האלון חניה בפינת הרח' 

  10.5 0.5 11 מדרון וחורשה ברח' האלון 
  -- 1.5 1.5 סצבר, הד –רח' האלון גני ילדים 

  -- 1.6 1.6 רח' התומר 
  -- 1.3 1.3 מדשאה ברח' העצמאות 

  3.5 0.4 3.9 צור -חורשה בפינת הרח' האלה תל
  -- 3.1 3.1 גן מכבי 

  -- 0.1 0.1 רח' מכבי 
  -- 0.85 0.85 בנימין בית 

  -- 2 2 צור, שומשום, הדס והזית -רח' תל
  0.5 -- 0.5 חורשה ברח' הזית 

  -- 2.4 2.4 ת גן הזי 
  1.2 -- 1.2 חורשה בקצה רח' חן 

  -- 3.8 3.8 אירוס, חצב – רח' האלה גני ילדים
  2.8 -- 2.8 ברח' האלה  ע"י גני ילדים חורשת אלונים 

  -- 0.25 0.25 העצמאות פינת חן 
  -- 1.5 1.5 ה רמפה ע"י אזור התעשיי

  -- 0.5 0.5 ברושים לאורך רח' העצמאות
  -- 3 3 ל + חניות + גן קטן גן רמת היוב 

  -- 1.1 1.1 לאורך רח' הבנים   מסלעה
  -- 0.3 0.3 כיכר רח' הבנים העצמאות 

  -- 2 2 מתחם מעלה הארגמן 
  -- 1.3 1.3 מתחם החרצית 

  1.2 2 3.2 הלבונה גן 
  0.7 0.3 1 303מתחם 

  -- 0.2 0.2 בית כנסת ברח' הנורית 
  -- 0.7 0.7 רח' הנוטר 

  -- 0.6 0.6 בד הקסמים רח' מר
  -- 1.4 1.4 רקפת  – ח' מרבד הקסמים ר גן ילדים

  -- 0.5 0.5 גן ציבורי מרבד הקסמים 
  -- 1.4 1.4 גן הזהב והמכולת 
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  -- 7.5 7.5 מתנ"ס שבזי 
  -- 0.4 0.4 חניון המתנ"ס 

  -- 0.62 0.62 גן שעשועים בחניון המתנ"ס 
  -- 2.2 2.2 גן ציבורי ע"י המתנ"ס 

  -- 2.1 2.1 בני עקיבא 
  -- 8.6 8.6 גן הבנים 

  -- 0.6 0.6 רחובות עין יעקוב 
  -- 5.82 5.82 בי"ס יסודי בית אבי )שלב א+ב(

  -- 0.35 0.35 שכונת גילץ 
  -- 0.27 0.27 שצ"פ האירוסים 

  -- 2.8 2.8 סוללה לאורך שכונת גילץ 
  -- 0.44 0.44 גני ילדים רח' ההדרים המייסדים

  1.715 -- 1.715 ורשת גילץ, בין הסוללה לשכונה ח
  -- 0.57 0.57 חניון העצמאות הנרקיסים 

  -- 0.5 0.5 צור -רח' ההדרים, מהמייסדית לתל
  -- 1.64 1.64 גילץ שצ"פ שכונת  

  -- 0.6 0.6 גן הדודאים )קטן, בחזית גני הילדים( 
  -- 1 1 רח' הדודאים  –גני ילדים סחלב וסייפן 

  -- 0.8 0.8 הסתדרות רח' ה
  -- 0.5 0.5 ל רח' רמת היוב
  -- 0.2 0.2 סמטת הדפנה 

  -- 1 1 בי"ס יסודי הראשונים 
  -- 0.6 0.6 בית כנסת ברח' ההסתדרות 

  0.5 1.95 2.45 פ רח' הדודאים )גן גדול( "שצ
  -- 0.2 0.2 שצ"פ רח' האילנות החרוב )ע"י בריכת מים( 

  -- 0.5 0.5 רחוב רמת היובל 
  -- 0.8 0.8 רחוב ההסתדרות 

  -- 1.02 1.02 שחקים וכושר ע"י המתנ"סמ גן
  -- 0.3 0.3 סמטת הבנים הנוטר ומעברי הולכי רגל 

  -- 0.8 0.8 גנים מרכז ניקוז באר 
ציפורן, צורית,   -מערב  212ערוגות מתחם 
 שדמה, שלהבת 

0.9 0.9 --  

  -- 0.37 0.37 גני ילדים רחוב השרון פינת הדודאים 
  -- 0.46 0.46 ב ג'של  -בי"ס יסודי הראשונים 

  0.6 1.6 2.2 גן ציבורי ברחוב המחתרת 
  -- 0.32 0.32 כיכר כניסה לשכונת באר גנים

עצי רחוב וגינון סביב   -רחוב המחתרת דרום 
 בריכת מים 

0.185 0.185 --  

  -- 0.05 0.05 עצי רחוב  -רחוב הנוטר, מהכלנית לבאר גנים 
  כניסה דרומית -י"ס יסודי הראשונים ב

 חדשה 
0.85 0.85 --  

  -- 0.51 0.51 גני ילדים ומרכז קשישים רחוב המחתרת 
  -- 0.15 0.15 ערוגות רחוב חן משודרג 

  -- 0.15 0.15 כיכר העצמאות הרימון וערוגות רחוב מסביב 
  1 -- 1 עצי רחוב ברחבי המושבה 

  27.815 105.78 133.59 הצפוניבשטח  סה"כ שטחים  
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 יהודה מועצה מקומית אבן
 ______ 19___/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה תי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים למתן שירו
 
 2-גמסמך 

 מחירון לעבודות מיוחדות
 

זכות להזמין מהקבלן את אספקת הפריטים הבאים המפורטים   קיימת  ב בצדם.  להלן, במחיר הנקולמועצה 

 לצרכן, ויתעדכנו בהתאם לעדכון המחירים שהוצעו ע"י הקבלן במכרז.   המחירים צמודים למדד המחירים

יובהר כי טבלה זו מתייחסת רק להזמנות יזומות ע"י המועצה, אם יהיו כאלה, לגבי פריטים שיהיה בהם צורך  

שא חדשים  גינון  שטחי  הקמת  עבור  המועצה,  קביעת  בטבלתלפי  כלולים  השלמות    ינם  לגבי  ו/או  השטחים, 

יו קיימים בשטחים הכלולים בטבלת השטחים, בעת מסירתם לטיפול הקבלן עם התחלת השירות  חוסרים שה 

 עפ"י המכרז, ככל שהמועצה תחליט לפי שיקול דעתה במוחלט להשלימם ו/או לבצעם. 

לגבי השטחים שנמסרו    צוע השירות השוטףלמען הסר ספק תמורת אספקת כל הפריטים שיהיה צורך בהם בבי

 במכרז. הקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי אלא לתשלום החודשי כפי שהוצע על ידולטיפול שוטף של 

 מחיר ליח' יחידה  תאור מס' סידורי

 3 מ"ר הסרת צמחיה, ניקוי השטח, חישוף ופינוי הפסולת  1

 ס"מ, כולל הפיכת הקרקע  30עיבוד הקרקע לעומק  2

  ותיחוחה 

 3 מ"ר

 ית ס שטחים בחומר להדברת עשביה כולל השקריסו 3

 הנבטה וריסוס חוזר 

 1 מ"ר

 5 מ"ר 802זבל אורגני מסוג "קומפוסט" עפ"י תו תקן   4

 60 מ"ק   , מסוג חמרה, מאושרת ע"י המפקח אדמה גננית 5

 3 מ"ר הכנת שטח לשתילת פרחי עונה כולל עקירה, קלטור, ריסוס וזיבול  6

 10 מ"ר ס"מ  -+/  50ירה ו/או מילוי לגובה עד  יישור שטחי קרקע ע"י חפ 7

לפתיחה אחת עם ברז אלכסון ראשי, בקר   3/4"-1ראש מערכת " 8

+ ברז חשמלי כולל מסנן, ווסת לחץ, רקורדים  DC1השקיה 

 ואביזרי חיבור )לא כולל ארגז(

 950 יח' 

 270 יח'  + סולונואיד + רקורדים   3/4ברז פלסטיק הידראולי " 9

 270 יח'   ם + סולונואיד + רקורדי  1יק הידראולי "ברז פלסט 10

 480 יח'  + סולונואיד + רקורדים   1.5ברז פלסטיק הידראולי " 11

 480 יח'  + סולונואיד + רקורדים   2ברז פלסטיק הידראולי " 12

 430 יח'  + ברזון מתכת + רקורדים   3/4ברז ברונזה הידראולי " 13

 430 יח'  מתכת + רקורדים  + ברזון 1ברז ברונזה הידראולי " 14

 700 יח'  + ברזון מתכת + רקורדים   1.5נזה הידראולי "ברז ברו 15

 700 יח'  + ברזון מתכת + רקורדים  2הידראולי "ברז ברונזה   16

לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון   3/4ראש מערכת לקוטר " 17

  4, מסננים, ברז גן, משחרר אויר/ואקום, וסת לחץ, 3/4ראשי "

ונואידים, רקורדים  זים חשמליים/הידראוליים מפלסטיק, סול בר

ולל ארון  ואביזרי חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כ

 אביזרים( 

 1,750 יח' 
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לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי   1ראש מערכת לקוטר " 18

ברזים  4, מסננים, ברז גן, משחרר אויר/ואקום, וסת לחץ, 1"

אביזרי  יים מפלסטיק, סולונואידים, רקורדים וחשמליים/הידראול 

 חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון אביזרים(

 4,300 יח' 

לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון   1.5ראש מערכת לקוטר " 19

  4, מסננים, ברז גן, משחרר אויר/ואקום, וסת לחץ, 1.5ראשי "

לונואידים, רקורדים  ברזים חשמליים/הידראוליים מפלסטיק, סו

ולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון  ואביזרי חיבור, כ

 אביזרים( 

 5,100 יח' 

והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי  לטפטוף  2ראש מערכת לקוטר " 20

ברזים  4, מסננים, ברז גן, משחרר אויר/ואקום, וסת לחץ, 2"

ואביזרי  חשמליים/הידראוליים מפלסטיק, סולונואידים, רקורדים 

 סמוך )לא כולל ארון אביזרים( חיבור, כולל חיבור למקור מים

 8,100 יח' 

ים עם פלט  לטפטוף והמטרה הכולל מד מ  3/4ראש מערכת לקוטר " 21

מא"ש, וסת   120, מסנן 3/4חשמלי, ברז חשמלי/הידראולי ראשי "

,  כולל ברזונים תלת דרכיים ברזים חשמליים/הידראוליים 4לחץ, 

מוך )לא כולל  ביזרי חיבור, כולל חיבור למקור מים סרקורדים וא

 ארון אביזרים( 

 3,000 יח' 

מים עם פלט  לטפטוף והמטרה הכולל מד  1ראש מערכת לקוטר " 22

מא"ש, וסת   120, מסנן 1חשמלי, ברז חשמלי/הידראולי ראשי "

,  כולל ברזונים תלת דרכיים ברזים חשמליים/הידראוליים 4לחץ, 

א כולל  חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך )לרקורדים ואביזרי 

 ארון אביזרים( 

 4,900 יח' 

מים עם פלט  לטפטוף והמטרה הכולל מד  1.5ראש מערכת לקוטר " 23

מא"ש, וסת   120, מסנן  1.5חשמלי, ברז חשמלי/הידראולי ראשי "

,  כולל ברזונים תלת דרכיים ברזים חשמליים/הידראוליים 4לחץ, 

כולל  בור, כולל חיבור למקור מים סמוך )לא רקורדים ואביזרי חי

 ארון אביזרים( 

 7,770 יח' 

עם פלט  לטפטוף והמטרה הכולל מד מים  2ראש מערכת לקוטר " 24

מא"ש, וסת   120, מסנן 2חשמלי, ברז חשמלי/הידראולי ראשי "

,  כולל ברזונים תלת דרכיים ברזים חשמליים/הידראוליים 4לחץ, 

ולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל  רקורדים ואביזרי חיבור, כ

 רון אביזרים( א

 9,870 יח' 

 260 יח'  רקורדים , כולל " או ש"עעמיעד"מא"ש תוצרת  120 – 1מסנן "  25

 440 יח'  , כולל רקורדים " או ש"עעמיעד"מא"ש תוצרת  120 – 1.5מסנן "  26

 820 יח'  , כולל רקורדים " או ש"עעמיעד"מא"ש תוצרת  120 – 2מסנן "  27

 PRV, תוצרת "ברמד", סדרת , מפלסטיק, כולל רקורדים1וסת " 28

 או ש"ע 

 220 יח' 

 PRV, ממתכת, תוצרת "ברמד"", סדרת , כולל רקורדים1.5וסת " 29

 או ש"ע 

 490 יח' 

 540 יח' או   PRV, ממתכת, תוצרת "ברמד"", סדרת , כולל רקורדים2וסת " 30
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 ש"ע

 וגמאת דגם )כד 84/57.5/31ארגז הגנה במידות  31

VI-0  ת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל  של "ענבר"( כולל מסגר

 העבודות הדרושות להתקנה 

 1,600 יח' 

 )כדוגמאת דגם  84/80.6/33.6ארגז הגנה במידות  32

FGI 1/840   של "ענבר"( כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל

 העבודות הדרושות להתקנה 

 2,900 יח' 

 )כדוגמאת דגם  110/80.6/33.6 ארגז הגנה במידות 33

FGI 1/1110   של "ענבר"( כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון

 וכל העבודות הדרושות להתקנה 

 3,300 יח' 

 )כדוגמאת דגם  110/80.6/47ארגז הגנה במידות  34

FGI 1/1110   עמוק של "ענבר"( כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת

 בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה 

 3,600 ח' י

 )כדוגמאת דגם  110/113.6/47ארגז הגנה במידות  35

FGI 2/1110   עמוק של "ענבר"( כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת

 בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה 

 4,400 יח' 

 200 יח'  ארגז הגנה ממתכת לבקר השקיה להפעלה אחת כולל מנעול  36

 750 יח'  דגם גלקון מוגן מים  DC4בקר השקיה   37

 990 יח'  ן מים דגם גלקון מוג DC6בקר השקיה   38

 420 יח'  C7001, דגם גלקון 3/4"-1"  –סט בקר + ברז  39

 110 יח'  לברז חשמלי  DCסולונואיד  40

ברזים כולל   4אגם, בקרה לשליטה על עד  –בקר השקיה איריסל  41

ארון הגנה, מטען, מתאם לתקשורת, מצבר וכל אביזרי החיבור  

 לשנה   ן הנדרשים. כולל התקנה, שרות ואחריותוהעיגו 

 9,500 יח' 

ברזים כולל   6אגם, בקרה לשליטה על עד  –בקר השקיה איריסל  42

ארון הגנה, מטען, מתאם לתקשורת, מצבר וכל אביזרי החיבור  

 והעיגון הנדרשים. כולל התקנה, שרות ואחריות לשנה 

 10,500 יח' 

ברזים כולל   8שליטה על עד אגם, בקרה ל –בקר השקיה איריסל  43

מטען, מתאם לתקשורת, מצבר וכל אביזרי החיבור    ארון הגנה,

 והעיגון הנדרשים. כולל התקנה, שרות ואחריות לשנה 

 10,600 יח' 

ברזים כולל   12אגם, בקרה לשליטה על עד  –בקר השקיה איריסל  44

ארון הגנה, מטען, מתאם לתקשורת, מצבר וכל אביזרי החיבור  

 ת לשנה ון הנדרשים. כולל התקנה, שרות ואחריווהעיג

 10,900 יח' 

התחברות לעמוד תאורה כולל חפירה, ציוד חשמל, עבודות  45

חשמלאי, שנאי, ממסר פחת, חלקי חיבור ואחריות לשנה. כולל  

 חשמלאי מוסמך. אישור ביצוע ע"י  

 2,500 יח' 

  2בגובה וואט על עמוד מגולוון   10אספקה והתקנה של פנל סולארי  46

 מ'

 1,350 יח' 

תוצרת  DC-LATCH V 12-9נה של סולונואיד אספקה והתק 47

"ברמד" או ש"ע, על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור, מחובר  

 ומחווט למערכת איריסל 

 370 יח' 
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 5 מ"א  כולל אביזרי פלסאון , השחלה וחיבור לראש המערכת  16/6צינור   48

 9 מ"א  סאון , השחלה וחיבור לראש המערכת כולל אביזרי פל 25/6ינור  צ 49

 10 מ"א  כולל אביזרי פלסאון , השחלה וחיבור לראש המערכת  32/6צינור   50

 13 מ"א  כולל אביזרי פלסאון , השחלה וחיבור לראש המערכת  40/6צינור   51

 21 מ"א  כולל אביזרי פלסאון , השחלה וחיבור לראש המערכת  50/6צינור   52

 36 מ"א  לראש המערכת כולל אביזרי פלסאון , השחלה וחיבור  63/6צינור   53

 140 יח'  מ"מ  63מחבר לתיקון צנרת בקוטר  54

 250 יח'  מ"מ  75בקוטר מחבר לתיקון צנרת  55

 600 יח'  מ"מ  90מחבר לתיקון צנרת בקוטר  56

מפלסטיק כולל פיה, אביזרי חיבור וחיבור   I-20ממטיר הנטר  57

 לצנרת 

 150 יח' 

 110 יח'  יבור וחיבור לצנרתכולל פיה, אביזרי ח P.G.Pממטיר הנטר  58

 120 יח'  כולל פיה, אביזרי חיבור וחיבור לצנרת  P.G.Mממטיר הנטר  59

כולל פיה, אביזרי חיבור וחיבור   + 5000ממטיר גיחה רינבירד  60

 לצנרת 

 110 יח' 

ולל פיה,  כ כולל ברזון טווח פרופורציונאלי,  D-75 ריין ליין ממטיר 61

 אביזרי חיבור וחיבור לצנרת 

 110 יח' 

כולל פיה, כולל אביזרי חיבור וחיבור   I SPRAYמתז גיחה מתווסת  62

 לצנרת 

 60 יח' 

כולל פיה, אביזרי חיבור וחיבור   UNISPRAYמתז גיחה רינבירד  63

 לצנרת 

 60 יח' 

עם מכסה אפור, גוף   PR40מתכוון תוצרת "הנטר" מתז גיחה  64

כולל   נגר חיצוני -לנגר פנימי כולל א -אט' בעל אל 2.88חץ מווסת לל

 MPבצבע בורדו או  MP1000 90-210מדגם  MP ROTATOR פיה

CORNER כולל אביזרי חיבור וחיבור לצנרתבצבע טורקיז , .

 לטובת מערכות ההשקיה בדרך רבין במידת הצורך. 

 70 יח' 

, כולל פריסה ,  2.3/0.3,0.4,0.5,0.8,1.0מ"מ חום ,   16שלוחת רע"מ  65

 מ"א.  2בלחץ ויצוב ביתד כל   חיבור לצנרת , בדיקה

 5 מ"א 

  10, 2.3/0.3מ"מ חום ,  16טבעת טפטוף לעץ כולל שלוחת רע"מ   66

מ', כולל פריסה , חיבור לצנרת , בדיקה   3טפטפות לכל עץ , סה"כ 

 מ'. 2בלחץ ויצוב ביתדות כל 

 20 יח' 

ג על פי הנחית המפקח /  אספקה ופריסת דשא במרבדים , מסו 67

 המתכנן 

 20 מ"ר

 1.5 יח'  אספקה ושתילת פרחים עונתיים מכוסיות  68

 3 יח'  2גודל  –ליטר  0.25אספקה ושתילת שתילים ממיכל  69

 7 יח'  3גודל   –ליטר   1אספקה ושתילת שתילים ממיכל  70

 18 יח'  4גודל   –ליטר   3ממיכל אספקה ושתילת שתילים  71

 27 ' יח 5גודל   –ליטר   5ילת שתילים ממיכל אספקה ושת  72

 55 יח'  6גודל   –ליטר  10אספקה ושתילת שיחים ממיכל  73

 210 יח'  רגיל  7גודל   –ליטר  25אספקה ושתילת שיחים ממיכל  74

 30 יח'  4גודל    –ליטר   3אספקה ושתילת ערערים ממיכל  75
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 90 יח'  6גודל  –ליטר  10אספקה ושתילת ערערים ממיכל  76

 250 יח'  רגיל  7גודל  –ליטר  25אספקה ושתילת ערערים ממיכל  77

מ'   1.80אספקה ושתילת שיחים בוגרים מפוצלים על גזע בגובה   78

 גדול  7גודל  – 1.5לפחות בקוטר גזע " 

 325 יח' 

מ' עד לפיצול בקוטר    1.80אספקה ושתילת עצי נוי בוגרים בגובה  79

 גדול  7גודל  – 1.5גזע "

 290 יח' 

מ' עד לפיצול בקוטר    1.80גובה אספקה ושתילת עצי נוי בוגרים ב 80

 8גודל    – 2גזע "

 375 יח' 

)ציקס, זמיה, רוביליני, שמרופס   ננסים  אספקה ושתילת דקלים 81

 ליטר  25ואקסמפלרים מסוגים שונים, ממיכל וכו'( 

 270 יח' 

פס  ננסים )ציקס, זמיה, רוביליני, שמרו  אספקה ושתילת דקלים 82

 ליטר  50מיכל ואקסמפלרים מסוגים שונים, מ וכו'(

 540 יח' 

 600 יח'  ליטר  50אספקה ושתילת דקלים טרופיים מסוגים שונים, ממיכל   83

 900 יח'  ליטר  100טרופיים מסוגים שונים, ממיכל  אספקה ושתילת דקלים  84

אספקה והתקנה של מוטות תמיכה מחוטאות לעצים כולל גומיות   85

 קשירה . 

 15 יח' 

, חב'  99301305ס"מ מק"ט  13בגובה שחור   HBGמגביל שורשים,  86

 הגרעין או ש"ע 

 15 מ"א 

 10 מ"ר מ"ר  2יריעת חיפוי שחורה כולל ייצוב במיצבי מתכת כל   87

  10צבעוני בעובי שכבה של  OVERSIZEחיפוי שטחים על ידי טוף  88

 ס"מ, כולל אספקה ופיזור 

 450 מ"ק 

ו מוטבעים  ושבילים מחלוקי נחל בגודל אחיד כלשה  ריצוף משטחים 89

בשכבת טיט ועם מילוי טיט צמנט לבן בגמר ההנחה. הכל על גבי  

 גר'/מ"ר 130יריעה גיאוטכנית 

 325 מ"ר

כולל יריעה   100/50/60בנית מסלעה מסלעים טבעים בגודל  90

בגב הסלעים וסגירת  גר' למ"ר 200ארג -מבד אל גיאוטכנית

 ס"מ בחזית הסלעים  5-8שקוע   לבןמישקים במלט 

 400 מ"א 

 600 יח'  אספקה והנחת סלעים פיסוליים על פי בחירת המתכנן  91

וריצוף חוזר. כולל השלמת   75/6או   4פתיחת ריצוף, הכנסת שרוול " 92

 מחיר השרוול והידוק הריצוף, כולל   שכבת חול

 170 מ"א 

 250 י"ע  יום עבודה פועל מקצועי  93

 200 י"ע  פועל בלתי מקצועי יום עבודה 94

 150 ש"ע מכבש ידני בומג או ש"ע  עבודת 95

 200 ש"ע עבודת מיני מחפרון מסוג בובקט או ש"ע  96

  5בגוון כלשהוא כולל שכבת חול בעובי   10/20ריצוף  אספקת והנחת  97

ס"מ. כולל הידוק שכבת המצעים   20ס"מ ושכבת מצעים בעובי 

 והידוק סופי של הריצוף.

 180 מ"ר

 120 מ"א  בגוון כלשהוא עם גב בטון.  10/20/100אספקת והנחת אבן גן  98

  500מ', כושר הרמה  27אנשים עד   2-עבודות משאית מנוף סל ל 99

ק"ג, לצורך ריסוס דקלים נגד חדקונית הדקל האדומה, מחיר  

 4,100 י"ע 
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למשאית בלבד )חומרי ריסוס ועבודה מתומחרים במחיר היח'  

 לאחזקה( 

העובדים הקבוע בתנאי  מעבר למספר פועל אחזקה נוסף לחודש  100

 קצוב או קבוע על פי דרישת המזמין המכרז לפרק זמן 

חודש  

 עבודה 

7,600 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 ______ 19___/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 
 
 3-גמסמך 

 טבלת קנסות מוסכמים
 

לש  בהתאם  ההמועצה,  זכאי  לה  מהתמורה  לקזז  רשאית  תהא  דעתה,  הרשומים  יקול  הסכומים  את  קבלן 
השוטף   מהחשבון  פעם  בכל  וייעשה  יכול  כאמור  קיזוז  כי  יצוין  המפורטים.  לנושאים  בהתאם  הנ"ל  בטבלה 

 צה.  להחלטת המועהסמוך לביצוע הליקוי, ויכול שיעשה אחת לתקופה, בהתאם 
 

 יחי'/מקרה /זמן מחיר בש"ח  תיאור הליקוי  מס"ד

אי הגעת מנהל עבודה ללא תאום  1
 ואישור מראש מהאחראי הישיר

 לכל יום 1,300

ללא תאום ואישור  עובדאי הגעת  2
 מראש מהאחראי הישיר 

 יום   עובד, לכל לכל 700

אי החלפת מנהל עבודה לפי דרישת  3
 המועצה 

ר הנחית חלכל יום או חלקו לא 5,000
 המועצה 

לכל יום או חלקו לאחר הנחית  2,500 דרישת המועצה אי החלפת עובד לפי  4
 המועצה 

אי קבלת אישור להעסקת קבלן  5
 משנה

 לכל מקרה ו/או לכל יום  1,000

תורן כוננות לא נמצא/ לא טיפל   6
 בתקלה 

 לכל מקרה  2,000

תורן כוננות ביצע טיפול חלקי   7
את   בתקלה ו/או איחר לבצע

 הטיפול ו/או לא דיווח 

 רה לכל מק 1,000

עובדים אינם לבושים בביגוד  8
 מסומן 

 לכל עובד לכל מקרה  500

 לכל יום לכל מקרה  1,000 אי ביצוע עבודה במועד  9

התייצבות  אי התייצבות או  10
במקום המפגש שנקבע ע"י  

 פקח  המ

 לכל מפגש שנקבע  500

 ל מקרה לכל יום כל 500 רכב עבודה נעדר שילוט כנדרש 11

חר הוראת אי הפסקת עבודה לא  12
 הממונה 

 לכל מקרה לכל שעה  200

גרימת ועשיית רעש בשעות   13
 האסורות 

 לכל מקרה בכל אתר  500

 עץ לכל  5,000 כריתת עץ ללא היתר  14

הפסקה ביזמת הקבלן ו/או נציגו   15
 את השתתפותו בסיור עם המפקח 

 לכל סיור שזומן  500

 לכל יום לכל אתר  500 תילה במועד שאי סיום  16
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י טיפול/ טיפול לקוי, בגן/אתר א 17
 ביום הטיפול 

 יום לכל אתר לכל  1,000

התנהגות לא ראויה של הקבלן/   18
 עובד 

 מקרה לכלעובד/נציג הקבלן  לכל 1,000

 לכל מקרה לכל יום  500 השקיה ידנית במקום ממוחשבת 19

 ל יום כלכל מקרה ל 500 נזילת מים חוזרת  20

נזילת מים מאביזרים בראש   21
 מערכת ה

 יחידה   לכל יום לכל  250

 לכל מקרה לכל יום  500 אי נעילת ראשי מע'  22

 לכל יום לכל מקרה  500 אי ביצוע השקיה במועד  23

צנרות הזנה/ הולכה וטפטוף:   24
חסרות/ ללא עיגון/ ללא פריסה  

 / ם  מסודרת

 לכל מ"א לכל יום  5

אינו מכוון ו/או אינו    זממטיר/ מת 25
 תקין ו/או סתום 

 לכל מקרה לכל יום  20

 אי החלפה אי טיפול/טיפול לקוי,  26

 לחלקים בראש מערכת 

 לכל ר"מ לכל יום  200

 לכל מקרה לכל אתר  350 בשעות הנדרשותהשקיה שלא  27

אי פינוי גזם או פסולת במועד/  28
 מיד עם גמר העבודה 

 לכל מקרה לכל יום  500

דיווח על נזקים/ יובש לצמחיה   יא 29
 ת ההשקיה ולמערכו

 לכל מקרה לכל אתר ולכל יום 100

 אתר לכל מקרה לכל יום לכל  500 אי ביצוע ניקיון כנדרש 30

 יום לכל אתר לכל  500 אי מילוי בורות בגינת כלבים  31

אי טיפול/ ניקוי אלמנטים קיימים   32
 בגן 

 לכל יום לכל מקרה  300

גז חול/ מתחם  ראי נקיון א 33
 משחקים 

 יום  לכל מתחם לכל 300

 לכל יח' לכל יום  30 אי ניקיון צואת כלבים/ בע"ח 34

פגיעה קלה בעץ, כגון חוט חרמש  35
 מכני 

 לכל עץ לכל מקרה  100

 לכל עץ/ לכל מקרה  500 פגיעה גסה בעץ במהלך עבודות  36

פגיעה בעץ במהלך עב' הגורמת  37
 לכריתתו 

 מקרה  ללכל עץ לכ 1,500
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חיתוך שורשים ללא תיאום,   38
 ריעתם וק

 מקרה לכל עץ לכל  500

 לכל יום לכל מקרה  100 אי טיפול/ טיפול לקוי בעצים  39

  טיפול בהדברת מזיקים/מחלהאי  40
 עץ ב

 יום לכל  לכל עץ   250

 יום לכל  לכל עץ   250 אי תמיכה/ ייצוב עץ  41

סימני יובש/ מראה לא בריא של  42
 עץ 

 רה לכל שבוע קלכל מ 100

 לכל יום לכל אתר  100 ל במועדזיבואי ביצוע דישון/  43

 לכל מ"ר לכל מקרה ולכל יום 10 אי כיסוח/ כיסוח לקוי של דשא 44

אי טיפול/ טיפול לקוי בשולי  45
 מדשאה

 לכל מ"א לכל מקרה לכל יום  10

טיפול לקוי/ אי טיפול בשולי  46
 מדשאה סביב עץ ו/או אלמנט

 לכל מקרה  םלכל יו 50

לא  סימני יובש/ מחלה/ מראה 47
 בריא של דשא ו/או צמחייה 

 לכל מ"ר לכל מקרה לכל שבוע  10

כיסוח דשא שלא במכסחת דשא  48
 עם מאסף, ללא אישור הממונה 

 לכל מקרה לכל אתר.  300

 יוםלכל  300 אי טיפול במחלות ומזיקים במועד  49

אי עישוב/ עישוב לקוי )בהתאם  50
 במפרט(  ףלרמת הס

 לכל יום לכל מ"ר  10

טור/ קלטור לקוי של ערוגות  אי קל 51
 במועד 

 לכל יום לכל מ"ר  10

אי ביצוע/ אחזקת גומת עץ ללא   52
 50עשבים ומקולטרת ברדיוס 

 ס"מ מגזע העץ 

 לכל עץ לכל יום  50

עצים/ שיחים )זרעים(  אי עקירת  53
כגון: ושינגטוניה, סוגי שיטה 

 ' ד אזדרכת, לנטנת בר וכ

 לכל יחידה לכל יום  50

לא תקני,   -זר/ רכיבהתקנת אבי 54
 לא מתאים/ לא כנדרש

 לכל יום 20

 לכל מקרה בכל אתר  300 אי ביצוע עבודה נדרשת  55

אי ביצוע/ ביצוע חלקי של הוראות   56
הממונה ו/או של הוראות החוזה  

 אשר אינן רשומות בטבלה זו.

 לכל מקרה לכל יום לכל אתר  300
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 צה מקומית אבן יהודהעמו

 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  
   צפוניחלק  -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 

 
 1-דמסמך 

 ולהבטחת הצעת המציע נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 

 _______ תאריך: ___         לכבוד 

 מועצה מקומית אבן יהודה 

 ____________ 

 

 נ.,..גא

 

 ............................. כתב ערבות מס' .......הנדון:    

 

 

  _______________________   מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  ____________________________  על פי בקשת .1

)להלן    מרחוב _____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(

₪    90,000–השווה ל  כם כל סכום עד לסך  ללשלם  באופן בלתי חוזר  ם בזאת כלפיכם  רבי( הננו ע"הנערב"  –

למכרז    בקשר  הנערב "( שתדרשו מאת  סכום הערבות)להלן: "  בלבד  (שקלים חדשים  אלף  תשעים  )במילים:

שירותי  __  19__   / 2021מס'    פומבי  ציבורייםלאספקת  ושטחים  גנים  ואחזקת  בתחום    צפוניחלק    -גינון 

 .מית אבן יהודההמקו המועצה

 

ישולם .2 הערבות  ידינו    סכום  על  אחדמיידילכם  עסקים  מיום  יאוחר  ולא  הראשונה  מקבלת    ת  דרישתכם 

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם    ,גזבר המועצהחתומה ע"י  לרבות באמצעות הפקסימיליה,  בכתב,  

דרישתכם לנמק את  או  להוכיח  חובה  זכ  כל  חי ומבלי שתה  אותכם,ו/או  לדרוש תחילה את סכום  יו  יבים 

 . הנערבהערבות מאת 

 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים    2אמור בסעיף  התשלום, כ .3

 שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

 

ע .4 ליותוקף ערבותנו זה יהיה  יאוחר    מסריעל פיה צריכה לה  וכל דרישה  ,)כולל( בלבד  4/10/21  םד  לנו לא 

 מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו. 

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5

 

 בכבוד רב,      

 

 בנק________________      

 יף________________ נס     
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 יהודה מועצה מקומית אבן
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 
 
 2-דמסמך 

 להבטחת ביצוע ההסכםנוסח ערבות בנקאית  
 להסכם(  14)סעיף 

 לכבוד 

 ( "המועצה"  -המועצה המקומית אבן יהודה )להלן 

 חוב _______________ ר

 אבן יהודה 

 ,א.ג.נ.

 _____________________________   הנדון: ערבות בנקאית מספר

מרחוב   .1 ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   __________________________ בקשת  לפי 

"( אנו  בנערה "  -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן  

 שקלים   אלף  מאה ושמונים)  ₪  180,000חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי  

אחזקת גנים לאספקת שירותי גינון ו בקשר להסכם    "( שתדרשו מאת הנערבסכום הערבות"  -חדשים( בלבד )להלן  

ציבוריים אבן    צפוניחלק    -ושטחים  המקומית  המועצה  מס׳    ,דהיהו בתחום  פומבי  מכרז  בעקבות  נכרת  אשר 

2021/__19___.  

למדד   .2 צמוד  יהיה  הערבות  לצרכןסכום  המרכזית   המחירים  הלשכה  ידי  על  חודש  בכל  מתפרסם  שהוא  כפי 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן: המדד" -)להלן לסטטיסטיקה  

 ____________ אריך  " לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____ שנת______ שהתפרסם בתהמדד היסודי"

 ת זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.  " לעניין ערבוהמדד החדש"

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

בין  ההפרש  למכפלת  השווה  בסכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו  היסודי  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  אם 

 היסודי.סכום הערבות מחולק במדד ודי בהמדד החדש למדד היס

דד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל  אם המ

 הפרשי הצמדה. 

שעות ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו    48לפי דרישתכם הראשונה בכתב, בתוך   .3

ה סכום  כל  לכם  יעלה  נקוב  נשלם  שלא  ובלבד  הערבובדרישה,  סכום  להטיל על  מבלי  הצמדה,  הפרשי  בתוספת  ת 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. ו/או זכאותכם, עליכם חובה להוכיח את דרישתכם

 כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת _____________________ .  .4

דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים שיימסרו    ללעיל, יעשה על ידנו ע   3, כאמור בסעיף  תשלוםה .5

 על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם, ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

לה ומבוטלת.  יה בטערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________________ )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תה .6

 צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. כל דרישה על פי ערבות זו

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 בכבוד רב,       

 

 בנק________________       

 סניף________________       
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  
   צפוניחלק  -באבן יהודה גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים   שירותי למתן

 
 ׳ ה מסמך 

 על קיום ביטוחיםאישור 
 

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

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 * אישורה מבקש מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה * מבקש האישור
  המועצה המקומית

או /ואבן יהודה 
ים עירוניים  תאגיד

ות עירוניות ו/או חבר
ו/או נבחריהם ו/או  

מנהליהם ו/או  
 עובדיהם

  יש למלא 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

שירותי    אחר: ☒
גינון, אחזקת גנים  
  ושטחים ציבוריים

 באבן יהודה
 
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 שירותים מזמין ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ☐

 ח.פ /.זת ת.ז./ח.פ. 

,  53ם רחוב המייסדי
   אבן יהודה

 
 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  וביטול  בתוקף נוספים כיסויים
   ריגיםח

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 רכוש
 

  מכונות,
ציוד, כלי  

עבודה,  
 מלאי 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309  ₪     
 נזקי טבע  313

 כיסוי בגין גניבה, פריצה ושוד  314
 רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

 צד ג'
 
 

 ג:ביטול סיי 
רכוש עליו  

 עובדים 

   4.000,000     ביט 
 
 
 

200,000 

 ₪ 
 
 
 

₪  

   ות צולבתאחרי 302
 יפוי הרחב ש 304
   קבלנים וקבלני מישנה 307
 לטובת מבקש האישור תור על שיבוב  יו 309

 מ"ה נזק שנגרם מצכיסוי בגין  312

  י לתביעות מל"לוכיס 315
 האישור  שמבוטח נוסף מבק 318

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי   321
 בקש האישור מ  -המבוטח  

   מבקש האישור כצד ג 322
 יות ראשונ 328

   חשב כצד גרכוש המבקש י 329
אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי  304 ₪     20,000,000   ביט   

 ויתור על שיבוב לטובת מבקש האישור  309
 ייחשב כמעבידו של התובע   319

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי   321
 מבקש האישור  -המבוטח  

 וניות  ראש 328
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 כיסויים 

        אחר

 

 : *(ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  השירותהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד לשירותים המפורטים ב  )בכפוף,פירוט השירותים 
 גינון, גיזום וצמחיה  017

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60 ס לתוקף אלאייכנ לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או  האישור מבקש לרעת  שינוי

 הביטול.   בדבר השינוי או אישורה
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 . ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף* באישור ביטוח כללי 
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  
   צפוניחלק  -באבן יהודה יים למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבור

 
 1-ו מסמך 

 סף, ניסיון מקצועי ועמידה בתנאי הדין  ציע בדבר עמידה בתנאיתצהיר המ
 

כי   שהוזהרתי  לאחר   ,____________________ ת.ז.  בעל/ת   ,________________________ הח״מ  אני 
אעשה   לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  בכתב  עלי  בזה  מצהיר/ה  כן, 

 -כדלקמן:

ל מוסמך/כת  בשםהנני  זה  תצהיר  על  ח.פ./ח.צ.    חתום   _________________________________
 ״(.המציע __________________________ )להלן: ״

 -:פרטי המציע .1

שם המציע:  

 ___________ ________________ 

 מס׳ עוסק מורשה: ______________________ 

:  סוג התאגדות

 _________________________ 

 _ ____________________תאריך התאגדות: __

מספר תאגיד: 

 _________________________ 

 ________________ _ _____: ___המציעכתובת 

טלפון במשרד:  

 ________________________ 

 ___________________________ ____ פקס: _

כתובת דוא״ל:  

 ____________________ ____ 

כתובת אתר אינטרנט של המציע )אם יש(:  

________________________ ___________ 

 -המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: .2

 רשום בישראל. המציע הינו יחיד תושב ישראל או תאגיד  2.1

עובד של המציע העובד אצל המציע  המציע   2.2 ו/או    ואילך  2018  יוני לכל הפחות מחודש  ברציפות  ו/או 
ה מקצועית ובעל תעודת  בעל הכשר,  אגיד רשום(הינו ת  בעליו הרשומים של המציע )במקרה בו המציע 

מטעם משרד    2הסמכה מקצועית של אדריכל נוף או הנדסאי באדריכלות נוף או אגרונום או גנן מסוג  
 .ואילך  2018ש יוני הכלכלה/התמ״ת לכל הפחות מאז חוד

 [ ב״תא הקבלנים״ של הארגון לגננות ונוף.תרמחק את המיוהמציע רשום/ אינו רשום ]  2.3

קודם  למצי 2.4 ניסיון  של  ע  )   שנים   שלושחות  לפמוכח  מתן  ב   (2016-2020מתוך חמש השנים האחרונות 
דונם    120בהיקף של    ברשות מקומית אחת לפחות,   ת,י גינון ואחזקת שטחים לרשויות מקומיושירות

 .  רשות באותהלפחות 

ציוד 2.5 תשתית  בעל  אדהמציע  כוח  השירותים,  מתן  לצורך  ופיננסים  רכב  ם  כלי  לרבות  אחד  ,  מסחרי 
 .2015מוכה משנת  לפחות עם עגלה, בשנת יצור שאינה נ

  -קאות גופים ציבוריים, התשל״ו ( לחוק עס 2ב)ב()2  -( ו1ב)ב()2ם הקבועים בסעיף  המציע עומד בתנאי 2.6
1976 . 
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אלי כגון אי העברת ניכויים, אי  המציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שנושאה פיסיק 2.7
ה לרשויות  וכו׳,  דיווח  רישמיות  קבלות  מתן  אי  והעסקת  מס,  העבודה  דיני  מתחום  בעבירות  או 

מש,  העובדים הליך  נגדו  מתנהל  משטרלא  חקירה  ו/או  פלילי  או  ת פטי  קלון  עימה  שיש  בעבירה  ית 
אם חלפה תקופת ההתיישנות  זולת  ום דיני העבודה,  בעבירות שנושאן פיסיקלאיים או בעבירות מתח

הפלילי   המרשם  חוק  התשמ״אלפי  השבים,  שהמצי 1981  -ותקנות  ככל  תאגיד;  כי    -ע  מצהיר  הריני 
 ו ו/או מנהליו לא הורשעו כאמור; בעלי השליטה ב

מטעם   2.8 במקור  מס  ניכוי  על  אישורים  בעל  חשבונות,  ספרי  מנהל  מע״מ,  לצורך  מורשה  עוסק  המציע 
שומה לעבודה  פקיד  ג  ומורשה  עסקאות  חוק  להוראות  בהתאם  ציבוריים  גופים  ציבוריים,  עם  ופים 

 . 1976  -תשל״ו

הליכים 2.9 הקפאת  ו/או  כינוס  צו  תחת  פועל  אינו  במסגרת    המציע  ולרבות  פירוק  הליכי  במסגרת  ו/או 
כאמור.   זמניים  חברהצווים  הינו  שהמציע  של    -ובמקרה  המבוקרים  הכספיים  בדו״חות  נכללה  לא 

וקרים( ׳אזהרת עסק חי׳ או  )שנת הדיווח האחרונה בה חתם המציע על דו״חות מב  2020ברה לשנת  הח
עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  ׳הערת עסק חי׳, וממועד החתימה על הדו״חות הכספיים ו

המשך   לגבי  ממשיים  ספקות  העלאת  לכדי  עד  החברה  של  העסקי  במצב  לרעה  מהותי  שינוי  חל  לא 
 י׳.החברה כ׳עסק ח קיומה של

המכרז ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז, או אף    , כי היה ובמהלך הליכיברור לילמען הסר ספק  
המציע צווים כאמור )ובכללם גם צווים זמניים(, יהווה הדבר עילה    לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד

מבלי   וזאת  המציע,  של  הזכיה  הודעת  ו/או  ההצעה  למציעלביטול  מרשתהיה  מוותר  והוא  אש  , 
 קשר לכך.או דרישה ו/או תביעה ב ובמפורש על כל טענה ו/

 המציע השתתף במפגש המציעים.  2.10

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 2.11

ב 2.12 עומד  בסעיף  המציע  הקבועים  התשל״ו1ב)ב()2תנאים  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק   )-  1976  ,
 -כדלקמן:

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 מציע; חבר בני אדם שנשלט על ידי ה ( 1)

 ה: המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלאם  (  2)

 בעל השליטה בו; )א(  

ל )ב(    שותפיו,  או  מניותיו  בעלי  שהרכב  אדם  בני  להרכב  חבר  במהותו  דומה  הענין,  פי 
לתחומי   במהותם  דומים  האדם  בני  חבר  של  פעילותו  ותחומי  המציע,  של  כאמור 

 פעילותו של המציע; 

 שכר העבודה;המציע על תשלום מי שאחראי מטעם   )ג(   

חבר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה    –א חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (    אם המציע הו3)
 די מי ששולט במציע;  מהותית בי

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני    –"  שליטה מהותית "
 האדם;

 ; 1981 –חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כמשמעותם ב  –" השליט" ו"החזקה ", " אמצעי שליטה"

 המתאימה(את המשבצת  -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן ב

  1987  –דין חלוט ביותר משתי עבירות  לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -לא הורשענו בפסק 
 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   "( עד חוק שכר מינימום" -)להלן  

ם, אך במועד האחרון  הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטי    
 להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -, כדלקמן:1976 -וריים, התשל״ו ים ציבלחוק עסקאות גופ  1ב2בתנאים הקבועים בסעיף  המציע עומד  2.13
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סעיף    התשנ״ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  "   -  )להלן   1998  -לחוק 
 .   לא חלות על המציע"( שוויון זכויות

 -עובדים לפחות  100אם המציע מעסיק      

התחי   על  מצהיר  העבוהריני  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  המציע  של  דה, יבותו 
סעיף   לפי  המציע  חובות  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  לחוק   9הרווחה 

    לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך

והש     הרווחה  העבודה,  משרד  של  הכללי  למנהל  בעבר  פנה  החברתיים, המציע  ירותים 
הת שלגביה  התקרות  איתו  הנחיות ונעשתה  המציע  קיבל  ואם  כאמור,  המציע  חייב 

 ויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; לחוק שו 9ליישום בחובותיו לפי סעיף 

המ התחייבות  על  מצהיר  למנהל  הריני  זו,  פסקה  לפי  שנמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  ציע 
 .ימים ממועד ההתקשרות 30השירותים החברתיים בתוך הכללי של משרד העבודה הרווחה ו

זקת גנים ושטחים  למתן שירותי גינון, אחבעבורן ביצע המציע עבודות    להלן רשימת רשויות מקומיות 2.14
 -ציבוריים

הרשות  
המקומית/הציבורית  

בעבורה בוצעה 
 עבודה

 פירוט עיקרי
העבודה 
 שבוצעה

מקום 
ביצוע 
  ההעבוד

שטח  ה
של  לל הכו

  הגנים/
טחים  הש

הציבוריים  
שבהם 
בוצעה 

  העבודה

משך זמן  
וע ביצ

העבודה )בין  
 תאריכים( 

שם הגורם 
הממליץ,  
 מס׳תפקידו, 

 להתקשרות ל׳ ט

 התחלה      .1

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה      . 2

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה      . 3

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה      . 4

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה      . 5

 

 שם

 טל׳  סיום 
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 התחלה      . 6

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה      . 7

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

מהרשויות בעבורן ביצע המציע עבודות כאמור, ולברר את היקף ומהות העבודות  פנות אל כל אחת המועצה תהיה רשאית ל •
 ידי המציע בכללותם.  שביצע המציע, ואת שביעות רצון הרשות מהעבודות שבוצעו על

   .הפרטים שמילאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקיםהריני מצהיר/ה בזה, כי כל   .3

 ירי זה אמת. זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצה .4

 

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 
 

 אישור 

עו"ד  ___________ הח"מ  כי    ת/ מאשר  ,אני  בפני  בזאת  הופיע/ה   __________ ביום 
י שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר  _________ נושא/ת ת.ז. _________________, ואחר_____________ 

הקבוע  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת,  נכונות  את  את  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  ים 
 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.  

 

 

______________ _____  ____________________  _____________________ 
 חתימה  שם עו"ד וכתובת תאריך 
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 מקומית אבן יהודהמועצה 
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה נים ושטחים ציבוריים למתן שירותי  גינון, אחזקת ג
 

 2-ו מסמך 

 הצהרת המציע על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודות

 

 _____ תאריך:       ________________

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 אבן יהודה

 

 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם הנדון : 

 סכםלצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז והה

 

החברה/הקבלן(,   )שם   _______________________________________ הח"מ,  אנו 

חברה/ת. )מס'   _____________________________________________ ______________  ז.( 

 מבלי לפגוע ביתר תנאי המכרז וכחלק בלתי נפרד מהם, כלהלן: )כתובת(, מצהירים ומתחייבים בזאת 

ומתחייב  .1 מצהירים  ומקצועי,  אנו  מיומן  אדם  כוח  בעתיד  ונעסיק  עתה  מעסיקים  אנו  כי  בזאת  ים 

מנים הנדרשים  המכרז, במועדים ולפי לוח זבמספר עובדים הדרוש לשם ביצוע מלוא העבודות נשוא  

ו/או המנהל מטעם המועצה, כהגדרתם בהסכם המהווה חלק    ו/או כפי שיידרשו מעת לעת ע"י המפקח 

 מתנאי המכרז. 

  

מן האמור לעיל, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ברשותנו כוח עבודה מספיק לביצוע    בלי לגרוע .2

מבח הן  וההסכם  המכרז  נשוא  מבחינת העבודות  והן  ואיכות  טיב  לקיחה    ינת  תוך  הזמנים,  לוחות 

ים או עתידי, בפועלים מן השטחים, מכל סיבה שהיא, לרבות שביתות, סגר  בחשבון של כל מחסור, קי

מ שעלולה  בשטחים,  אחרת  מניעה  כל  ו/או  שהיא  סיבה  מכל  מהשטחים  פועלים  של  כניסתם  ניעת 

 למנוע מפועלי השטחים להגיע לעבודה. 

 

מ  .3 בדאנו  טענה  כל  על  בזאת  סיב וותרים  מכל  מיומן,  עבודה  בכוח  ו/או  בפועלים  ה שהיא,  בר מחסור 

או בכוח עבודה, מכל סיבה  לעיל; ידוע לנו, כי מחסור בפועלים ו/  2לרבות מהסיבות המפורטות בסעיף  

ו/או   לעיכוב  סיבה  ו/או  צידוק  ו/או  הגנה  כטענת  ישמש  לא  לעיל,  לרבות הסיבות המפורטות  שהיא, 

 תנאי ההסכם. יצוע העבודות ו/או אי מילוי מלא ובמועד של תנאי מאיחור ו/או פיגור כלשהם בב 

 

 

                                                                                                 ___________________ 

 חתימה + חותמת                                                                                                         
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 מקומית אבן יהודהמועצה 
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה נים ושטחים ציבוריים למתן שירותי  גינון, אחזקת ג
 

 3-ו מסמך 

 תצהיר המציע בעניין אי תיאום מכרז

 

 תאריך:       _____________________ 

 
 _ הח״מ  _____________אני  ת.ז.  בעל/ת  אצל  _______________________,  משרה  נושא   ,_______

]שם המציע[, לאחר שהוזהר וכי אהיה  ___________________________  להצהיר את האמת,  עלי  כי  תי 
 -צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 

 צהיר זה בשם המציע. חתום על ת הנני מוסמך/כת ל  . 1

 ת במציע להצעה המוגשת במכרז זה. /אני נושא/ת המשרה אשר אחראי . 2

יד  . 3 על  הוחלטו  זו  בהצעה  עם המחירים המופיעים  או קשר  ללא התייעצות, הסדר  עצמאי,  באופן  י המציע 
 מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

דם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד  בפני כל אהמחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו   . 4
 . יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימםאשר 

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 5

 או נמוכה יותר מהצעת המציע. עה גבוהה לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצ . 6

 ניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב/ת ב . 7

ה . 8 של  זו  או  הצעה  מתחרה  עם  כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  מציע 
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

ר ועד מועד הגשת  על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהי יע למועצהאני מתחייב/ת להוד . 9
 ההצעות. 

 יע עד חמש שנות מאסר בפועל.. אני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להג 10

 . זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת.11

 

 
   _________________  __________________ 
 חתימת המצהיר        ך תארי                

 
 

 אישור 

___________ הח"מ  כי    ת/ מאשר  ,עו"ד  אני  בפני  בזאת  הופיע/ה   __________ ביום 
נושא/ת ת.ז. _________________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר  ______________________  

יעשה/תעשה   לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת,  נכונות  את  את  אישר/ה  כן, 
 בפניי.  הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה 

 

______________ _____  ____________________ _____________________ 
 חתימה  שם עו"ד וכתובת אריך ת
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -ן יהודהבאב למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 
 

 4-ו מסמך 

 קירבה לעובד/חבר המועצה תצהיר המציע בדבר העדר

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

1. ________ הח״מ  בשם  אני  זו  הצהרה  נותן   ,__________________ ת.ז.   ___________

הצהרה זו    ״(, והנני מצהיר, כי הנני מוסמך לתתהמציע____________________________ )להלן: ״

 בשם המציע. 

די המציע הוראות הסעיפים הבאים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם  הריני מאשר כי הובאו לידיעת יחי .2

 ם המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר: את הוראות הסעיפי

 -, הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אהמועצות המקומיות א לצו103סעיף    2.1

או      שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה״חבר מועצה, קרובו, סוכנו 

זה או לעסקה  אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחו

 בן או בת, אח או אחות״. בן זוג, הורה,  -עם המועצה; לענין זה, ״קרוב״

, ים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינ 12כלל  2.2

 -הקובע כדלקמן

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

ליטה בו )ראה  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש   -ועצה״לעניין זה, ״חבר מ 

 ()ב(״.1)2 -()ב( ו1)1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 -מן, הקובע כדלק1950  -, התשי״אלצו המועצות המקומיות  142 סעיף 2.3

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

סק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או ע

שהמוע מהשירותים  שירות  קבלת  בדבר  לעובד  לחוזה  שיש  לענין  ופרט  לתושבים  מספקת  צה 

לו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או  בהסכם עבודה ש

)ב( לגבי חבר  103סעיף  הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים המפורטים בטובת  

 המועצה״.

 -תי, הנני מבקש להודיע ולהצהיר כיבשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ״ל, לפי בדיק .3

 כל אחד מבין יחידי המציע איננו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהי;אני הח״מ ו/או  3.1

ליחידי המציע: בן זוג,  המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת, אין לי ו/או  בין חברי   3.2

 שותף. הורה, בן או בת, אח או אחות, ואף לא מי שאני לו סוכן או 

לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או    אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש 3.2

 תי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגש

 לי ו/או לאחד מיחידי המציע בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.אין  3.3

ו   הריני .4 ומלאים,  נכונים  הינם  לעיל  כי הפרטים שמסרתי  כי  מצהיר,  לי  ידוע  זו אמת.  האמור בהצהרה 

 וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה. המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, אם 
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לצו המועצות    142  -א ו 103לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיפים  אין באמור לעיל כדי   .5

של  1950  -, תשי״אהמקומיות ברוב  לפיהן המועצה  ובאי  2/3,  להתיר  מחבריה  הפנים, רשאית  שור שר 

 פורסמו ברשומות.  א׳ לצו, ובלבד שהאישור ותנאיו103התקשרות לפי סעיף  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 
 ___________________  ________________________ _____________________ 

 ותמת + ח חתימה שם מלא  תאריך 
 

 

 

 אישור 

עו"ד  ___________ הח"מ  כי  בז  ת/ מאשר  ,אני  בפני  את  הופיע/ה   __________ ביום 
_____________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר  ______________________ נושא/ת ת.ז. ____

את   אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת,  נכונות  את 
 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.  

 

 

 ______________ _____  ____________________ _____________________ 
 חתימה  תובתשם עו"ד וכ תאריך 

 
 

 



 

 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה  המועצה ראש 

 

70 

 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפונילק ח -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 
 
 1-זמסמך 

 אישור רו״ח  

 

______________ רו״ח[]  אני  של  מלא  שם  למלא  מטעם  ______________,    מ.ר.,  נא  החשבון  רואה 
_____________]נא למלא את השם המלא של הגוף המציע[ מאשר בזה את הפרטים הבאים  ___________ 

 : לגבי המציע במכרז שבנדון, כדלקמן

 ון של המציע משנת ______________. הננו משמשים כרואי החשב .1

המ .2 הכספיים  ליום  בוהדו״חות  המציע  של  ליום  31.12.2017קרים/סקורים  וליום    31.12.2018, 
 רו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. בוק 31.12.2019

 -[נא למחוק את האפשרות הלא נכונה, ולהותיר את האפשרות הנכונה] לחילופין

המבוקרים/סק הכספיים  ליום  הדו״חות  המציע  של  ליום  31.12.2017ורים  ם  וליו  31.12.2018, 
 שבון אחרים.  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי רואי ח 31.12.2019

ה  .3 הדעת/דו״ח  ליום  חוות  )בהתאמה(  המבוקרים/הסקורים  הכספיים  לדו״חות  שניתנה  סקירה 
או הפניית תשומת הלב  /אינה כוללת כל הסתייגות ו  31.12.2019וליום    31.12.2018, ליום  31.12.2017

 .1  או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד

 -[נא למחוק את האפשרות הלא נכונה, ולהותיר את האפשרות הנכונה] לחילופין

ליום    חוות )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדו״חות  שניתנה  הסקירה  דו״ח  הדעת/ 
ה מהנוסח האחיד, אולם אין לחריגה זו  כוללת חריג  31.12.2019וכן ליום    31.12.2018ליום    31.12.2017
 להלן.   4ורט בסעיף המידע המפהשלכה על 

 -[את האפשרות הנכונה נא למחוק את האפשרות הלא נכונה, ולהותיר  ] לחילופי חילופין

ליום   )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדו״חות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דו״ח  חוות 
ליום  31.12.2017 לי  31.12.2018,  האח  31.12.2019ום  וכן  מהנוסח  חריגה  אולם די כוללת  לה    ,  יש 

 להלן. 4לכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף  הש

מפעלהלן   .4 הנובע  הכספי  המציע  המחזור  אחת  ילות  מופיע  2017-2019שנים  מהבכל  שהינו  כפי   ,
 -בדו״חות הכספיים, והנתונים החשבונאיים

היקף מחזור   שנת הכספים  
 פעילות כספית 

 רות דיווח הע

1 2019     

2 2018   

3 2017   

 

 
, יראוה אותן כחוות דעת ללא סטייה 99זה, חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר    כתבמלצרכי    1

 .מהנוסח האחיד
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ספיים המבוקרים הנ״ל וכל הדו״חות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  הדו״חות הכ .5

, 2שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ׳עסק חי׳  
 . ע להמשיך ולהתקיים כ׳עסק חי׳או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המצי

תקמצ"ב   .6 ניהול  אישור  על  ציבוריים  ף  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  ורשימות  מע"מ  חשבונות,  פנקסי 
ניהול ח ע"י שלטונות מס    1976  –שבונות(, תשל'ו  )אכיפת  כפי שניתן  ניכוי מס במקור  על  וכן אישור 
 הכנסה ומע"מ.

 

 _______________________     ____________ ___________ 

 חתימה וחותמת שם רוה״ח,        תאריך 

 
 שכת רואי החשבון בישראל.של ל 58 כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  -יין מכתב זה, ׳עסק חי׳לענ 2
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 מקומית אבן יהודה מועצה
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה גנים ושטחים ציבוריים למתן שירותי  גינון, אחזקת 
 
 2-זמסמך 

   טי המציעעו״ד בדבר פראישור 

 

ולצרף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד   ,במקרה שהמציע הינו תאגיד***יש למלא אישור זה 
 רות. ובעלי שליטה במציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החבשור עו״ד בדבר בעלי מניות המציע, אי

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 א.ג.נ.,

   אישור פרטי המציעהנדון: 

עו״ד   הח״מ,  _______________________________,  אני  של  _________________  לבקשתו 
 :בחתימתי, כדלקמן״(, מאשר המציעלהלן: ״ )____________ _______  ח.פ./ח.צ./ת.ז.

 מנהלי המציע הינם:  .1

 ______________ ת.ז. ________________________;גב׳/מר ___________

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

 _______________ ת.ז. ________________________;גב׳/מר __________

 תימה של המציע במכרז הינם: הח מורשי .2

 ______________; גב׳/מר _________________________ ת.ז. __________

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________; 

 _______________; גב׳/מר _________________________ ת.ז. _________ 

, לרבות, לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו במסמכי  ייןחתימתו המחייבת של המציע לכל דבר וענ .3
ינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים  המכרז ובחוזה שבכללם, ה 

 יל. להצעת המציע למכרז, והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לע 

 להלן דוגמת החתימה:  .4

________________________________ .____________________ 

כל  .5 לפי  למכרז,  ההצעה  להגשת  מחייבת  החלטה  במציע  של    התקבלה  ההתאגדות  מסמכי  ולפי  דין 
 המציע. 

  המציעובהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,    המציעביצוע העבודות נשוא המכרז הינו במסגרת סמכויות   .6
חתומה על ידי המוסמכים  כשהיא    המציעי תנאי המכרז, והצעת  לטה כדין להגיש הצעה עפ״קיבל הח

 לכל דבר ועניין.  המציעלחתום כמפורט לעיל, מחייבת את 

 הינה: ____________________________________.  המציעתובת משרדו הרשום של  כ .7

 

 _______________________      _______________________ 

 חתימה וחותמת ,עוה״ד, מ.ר.שם        ך תארי
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 יהודהמועצה מקומית אבן 
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה ציבוריים למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים 
 

 ׳ ח מסמך 

 מפרט לתחזוקה חודשית של שטחים ציבוריים
 

 . כללי 1

 

שוטפת   תחזוקה  לעבודות  מתייחס  זה  רחוב,  מפרט  ערוגות  ציבוריים,  גנים  מב   גינוןשל  גינון  ציבור,  ני  מבני 

תחומי מועצה מקומית אבן  מעברים בין רחובות, וכל אחזקת שטח אחר הכלול בכתב הכמויות ב   ן ניקיוחינוך,  

 יהודה.

 עבודת התחזוקה כוללת: 

כ .א על  ההשקיה  מערכות  ותחזוקת  סדירה  שיחהשקיה  עצים,  במדשאות,  טיפול  אביזריהם,  ורדים, ל  ים, 

תחזוק  ודישון,  זיבול  ומזיקים,  מחלות  עשביה  הצצת  הדברת  למניעת  ריסוסם  כולל  ורחבות  שבילים  ת 

 ט במפרט הטכני.עשביה והדברת עשביה קיימת וכל המפור

מלו, או כל צמחיה  עבודת התחזוקה כוללת גם הכנת הגנים לשתילת פרחי עונה כולל עקירת פרחי עונה שק .ב

ו תוספת   , בשטח  קוואחרת  ודישון  השקיה  ישינוי  זיבול  המפקח,  הנחיות  פי  על  ריסוס  כמויות  ,  פי  על 

 , שתילת פרחי עונה בכל כמות שתספק המועצה. והנחיות המפקח

 ריסוס נגד מזיקים, על פי הפירוט במפרט זה. הדברה ו .ג

 מטרים. 6גיזום עצים עד לגובה   .ד

 

 ה כ נ ה . 2

את כל השטחים המגוננים הפתוחים ושטחי הבור    יום מיום קבלת העבודה על הקבלן להביא  30תוך   

מעת לעת    מפקחהמועצה או מי שימונה מטעמה כלמצב תקין בהתאם להוראות    הנמסרים לטיפולו

המחיר אותו הציע הקבלן במכרז  כי    ,. למען הסר כל ספק מובהרה, לשביעות רצונ "(מפקחה" )להלן:

א יקבל כל תוספת מחיר באם מיום הגשת  הקבלן ל חיר פאושלי לביצוע העבודה כולה, וכי  מגלם מ

 חילת העבודה יחול שינוי במצב האתרים. ליום תבמכרז ועד  ההצעה 

 

 ן הניקיושמירה על . 3

פינוי צואת כלבים, ריקון    שטח האתרים מכל פסולת שהיא לרבות  ןניקיו ל  הקבלן ישמור ע  א. 

אשפה  ג  פחי  עשביה,  יום,  מידי  שקיות  דשא,  זם,  והחלפת  פסולת    מה אד  סחףכסחת  וכל 

 שהיא. 

גזם  הפינוי    ימי    אתרים, ויבצע גיזומים על פיההקבלן יפנה את הפסולת אל מחוץ לשטח   ב.

 יזורם.וכיו"ב יארזו ע"י הקבלן בשקיות, למניעת פ  עלים וכסחת דשא של המועצה. פסולת

הגזם פינוי  בימי  שלא  הפסולת  ורק הוצאת  אך  תעשה  להוצאתה  ,  המפקח  אישור  ,  לאחר 

 ינויה למקום שיקבע ע"י המפקח, ועל פי התנאים שיקבע. ותוך פ 

 הנ"ל, תתבצענה באופן סדיר בכל יום מימות שבוע העבודה.  ןהניקיו ת עבוד ג.

 

 חזוקת מערכת ההשקיה השקיה ות. 4
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המטרה    –  ת ההשקיהוהקבלן על פי הסכם זה, יבדוק הקבלן את מערכ עם תחילת עבודתו של   .א

, ויודיע למפקח על  יזרים בהם לרבות תקינות ארונות ההגנהראשי מערכות על כל האב,  וטפטוף

בצע  פגמים הדורשים תיקון. הקבלן ית כל הרשימאת  גם הדורש תיקון. הקבלן יגיש למפקח  כל פ

יום ממועד הספקת החלקים הדרושים ע"י    20  -יאוחר מאושרו ע"י המפקח לא  יאת התיקונים ש 

    המועצה.

ב .ב אחראי  יהיה  עב מהלך  הקבלן  מערכת  תקופת  של  המתמדת  ותקינותה  לתחזוקתה  ודתו 

תחזוקת מערכת ההשקיה ווידוא    .והחלפת ממטירים ומתזים על פי הצורך  , כולל כיווןההשקיה

 . על חשבונובלן וטפת במהלך תקופת העבודה תעשה על ידי הקתקינותה השו

ו .ג בצנרת  ופיצוצים  דליפות  נזילות,  יתקן  ההשקיה  בהקבלן  במערכת  תקלות    מיידי   באופןשאר 

 יות התיקון יחולו על הקבלן. משעת גילוי התקלה, וללא כל קשר בגורם התקלה.  כל עלו

גדולות .ד מים  כמויות  באובדן  הכרוכות  הקבלן   מוגדרות   תקלות   ועל  גבוהה  בדחיפות    כתקלות 

 מיידית.  נןלתקו זרימת המים ק אתלהפסי 

והצי .ה ע"י הקבלן. האביזרים  יוחלפו בחדשים  שיפגמו  ע"י  הקבלן  חלקי המערכת  יסופקו  נורות 

 ועל חשבונו. 

מערכת  .ו אין  בהם  מתפקדת    במקומות  אינה  הקבועה  ההשקיה  שמערכת  או  קבועה,  ההשקיה 

 את כל ההשקיה הדרושה. בונו מערכת השקיה ניידת. ויבצע בעזרתה כראוי, יספק הקבלן על חש

 תבוצע ע"י הקבלן.  הגניםהשקית  .ז

 מ'.   2הטפטפות יעוגנו ביחידות עיגון ממתכת כל  .ח

וההו  .ט התקנות  הצווים,  החוקים,  כל  מילוי  על  יקפיד  ושאר  הקבלן  המים  נציבות  של  ראות 

 הרשויות הנוגעות בדבר. 

לאביזר .י קיימים  אביזרים  רק  החלפת  הקבלן  ידי  על  תעשה  יותר,  חדישים  הנחיית    ים  לפי 

 המפקח. 

חדישי לאביזרים  כאמור  אביזרים  החלפת  לביצוע  החומרים  בהוצאות  תישא  יותר,  המועצה  ם 

כל עצמה  העבודה  עלות  אולם  הכמויות,  בכתב  המפורט  עבודת  לפי  ביצוע  עבור  בתמורה  ולה 

 התחזוקה וכל תמורה נוספת לא תשולם עליה. 

מאושר  בתיקון   מסוג  קוטר  בכל  חיבור  ובאביזרי  בצנרות  שימוש  ייעשה  צנרות  בפריסת  או 

 וף.  הנושאים תו תקן בלבד, לרבות בתיקון או פריסה של צנרות טפט 

גניבת  כל נזק וחבלה במערכת ההשקיה שיגרם ע"י הקבלן וכן ע"י צ .יא ג' כל שהוא לרבות בשל  ד 

מערכ על  רכב  של  עליה  דרכים,  תאונת  ההשקי ציוד,  ע"י  ת  יתוקן  וכדומה,  שהיא  כל  חבלה  ה, 

תוך   חברת    24הקבלן  או  בזק  המועצה,  מעבודת  כתוצאה  שיגרמו  נזקים  חשבונו.  ועל  שעות 

יו על חשבון  שעות מרגע קבלת ההודעה, החומרים והתיקון יה  24"י הקבלן תוך  חשמל, יתוקנו ע

 המועצה. 

 

 . ראשי מערכת 5

זה, .א הסכם  פי  על  הקבלן  של  עבודתו  תחילת  את    עם  הקבלן  המערכתיבדוק  ארונות  ,  ראשי 

המנעולים יגיש    ההגנה,  הקבלן  תיקון.  הדורש  פגם  כל  על  למפקח  ויודיע  השקיה,  ומחשבי 

"י המפקח  אושרו עיגמים הדורשים תיקון. הקבלן יבצע את התיקונים שת הפמרשי את  למפקח  

יום התיקונים  לאחר ס    ספקת החלקים הדרושים ע"י המועצה.יום ממועד ה  20  -לא יאוחר מ
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בראשי המערכת, ארונות ההגנה והמנעולים יהיו הנ"ל באחריות הקבלן. במידה ויש להחליפם, 

 הקבלן יחליף לדגם זהה לקיים.

ההבמה .ב ארונות  המערכת,  ראשי  בתחזוקת  חייב  הקבלן  ההסכם,  תקופת  המנעולים  לך  גנה, 

 נו. ומחשבי ההשקיה על חשבו 

המערכת על חשבון הקבלן, ולא תוכר כל תביעה מצד  המועצה תוכל בכל עת להחליף את ראשי   .ג

 הקבלן בנושא זה. 

וכשר .ד יהיו תמיד תקינים  ים לפעולה. חלקי  חלקי מתכת כגון מסגרות, מכסים, ברזים וכדומה 

חליף על  הקבלן לפחות פעם בשנה. הקבלן יתקן וי מתכת ינוקו היטב מפני חלודה וכן יצבעו ע"י  

 ם. חשבונו חלקי מתכת שלא יהיו תקיני

הקבלן אחראי על תקינות ארונות ההגנה לראשי המערכת. במידה וארון ו/או חלק ממנו ניזוק,   .ה

בהקדם החלק  ו/או  הארון  את  להחליף  הקבלן  ומשטר    על  המערכת  ראש  על  לשמור  מנת  על 

השקיה לא במועד ו/או  ראש המערכת ו/או השקיה לא סדירה עקב  ההשקיה. בכל נזק שיגרם ל 

ו/או   בארון  פגם  של  עקב  מזכותה  לגרוע  מבלי  וזאת  הקבלן,  את  המועצה  תחייב  ממנו  חלק 

 המועצה להטיל על הקבלן קנסות בשל האמור.

 שקיה ולהחלפת סוללות על חשבונו בהתאם לצורך.הקבלן אחראי לתקינות מחשבי הה .ו

לש .ז אחראי  בתוכם  הקבלן  הסינון  גופי  של  קיומם  ויוודא  המסננים  של  או   –למותם  רשת 

 יבצע  ניקוי כל המסננים בראשי המערכת לפחות אחת לחודשיים. דסקיות. הקבלן 

 

 עיבודי קרקע והדברת עשבים. 6

הפתוחי א. הגן  ששטחי  לכך  אחראי  יהיה  וםהקבלן  המרוצפים  מפסולת,  נקיים  יהיו    , המגוננים 

 לוך ועשבי בר. לכ

ע"י   ב. )שיסופקו  נביטה  ומונעי  עשבים  קוטלי  חומרים  ע"י  תבוצע  העשבים  חשבון    ועלהדברת 

 ( ובהתאם להוראות המפקח. קבלןה

 ניכוש העשבים המרוססים יבוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח.  ג.

 . המפקחתית והעונתית עפ"י הוראות הרב שנ ה העשבייהקבלן ידביר את  ד.

  המפקח, ייעשו לפי הצורך ובתדירות שיקבע  השקיהותיקוני גומות    עיבוד הקרקע יישור השטח ה.

 יים בחודש.אך לא פחות מפעמ

של   ו. בעומק  ייעשו  קלטור  או  צמחים,    10עידור  בהם  שיש  בגן  הגלויים  השטחים  בכל  ס"מ 

 . ייםפעם אחת בשבועבתדירות שתקבע ע"י המפקח אך לא פחות מ

יאסוף,   ז.  ההקבלן  עשבי  את  ויוביל  ע"י  ירחיק  אושרו  ואשר  לכך  המיועדים  המקומות  אל  בר 

 מועצה. המפקח הכל בכפוף לתוכנית הפינוי ב 

 

 . הדברת מחלות ומזיקים 7

, בעלי תו  לשימוש בגן בנוי  הדברת מחלות ומזיקים תעשה בחומרי הדברה מהסוגים המאושרים א.  

ושים למניעת  יה וינקוט בכל האמצעים הדרי ן יבדוק בקביעות את התפתחות הצמחתקן. הקבל

הד כל  הקבלן  יעשה  שהוא,  כל  מזיק  או  מחלה  הופעת  עם  ומזיקים.  להדברה  מחלות  רוש 

מוחלטת של הפגע. כל חומרי ההדברה יהיו מהסוג המומלץ ע"י המחלקה להגנת הצומח במשרד  

  הגנת הצומח ולהוראות היצרן. החקלאות, תוך הקפדה על הוראות החוק ל
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ע מיומן אשר יהיה מצויד בכל ציוד המגן הדרוש כגון משקפיים,  הריסוס יעשה ע"י בעל מקצו ב.  

 הגנה הדרוש על פי תקנות הבטיחות ועל פי כל דין. כפפות, וכל אמצעי 

ומרי  כל העבודה הקשורה וכן חומרי ההדברה כלולים במחיר התחזוקה, כולל ריסוס דקלים בח ג. 

הד חדקונית  נגד  ומניעה  משהדברה  הנחיות  פי  על  האדומה  הכפר  קל  ופיתוח  החקלאות  רד 

מט נציג  ו/או  ביותר  המועצה  העדכניות  ל  עם  לגובה    חודשים  3אחת  עד  כולל  מ'  8בדקלים   ,

 . עלויות שימוש במנוף הרמה וכל הנדרש לביצוע הריסוס

 

 הטיפול בדשאים . 8

ברמ א. ויתחזקו  בדשא  יטפל  זיבול  הקבלן  לרבות  גבוהה  בר,  ה  עשבי  השמדת  כיסוח,  ודישון, 

 זיקים ומחלות, חיתוך קצוות, דילול, יישור שטח מדשאה וכיו"ב. הדברת מ

בא ב. לפגוע  על  מבלי  בקביעות  הקבלן  ישמור  לעיל  שוטים.    ןניקיומור  בר  מעשבי  המדשאות 

באמצעות   המפקח,  החלטת  לפי  בריסוס  או  ידיים  בעבודות  ייעשה  עשבים  העישוב  קוטלי 

 יקבע ע"י המפקח.   אושרים ע"י המפקח. סוג החומרים וריכוזםמבררנים 

מרב ג.   במקום  הקבלן  יניח  "קרחת",  תתגלה  העישוב  כדי  תוך  הדשא  אם  של  זן  מאותו  דשא  די 

   הקיים, עד לכיסוי מוחלט של ה"קרחת".

 -השקיה ד.

ירידת  מתום  משבועיים  החל  הלילה  בשעות  תעשה  המדשאה  האחרון.         השקיית                          הגשם 

 מחשב אינה פוטרת את הקבלן מהאחריות לתקינות ההשקיה.  השקיה באמצעות

 -כיסוח מדשאות ה.

המדשאות יבוצע בתדירות של פעם בשבוע בכל השטחים בין החודשים אפריל ונובמבר,    כיסוח  

 ופעם בשבועיים בין החודשים דצמבר ומרץ.   

 ר.מט 1.5 –במקומות בהם רוחב הדשא קטן מ  ש מוטורי יעשה אך ורקכיסוח בחרמ 

   המפקח., ולפנותן בהתאם להוראות  על הקבלן לאסוף את הכסחת ביום הכיסוח לתוך שקיות  

 -דישון ו.

של    בכמות  ואוקטובר  ספטמבר  יוני,  מאי,  אפריל,  בחודשים  אמון  בגופרת  לדשן  ק"ג    10יש 

 לדונם לחודש.ק"ג   5ות של לדונם לחודש , או באוריאה בכמ

 : אופן פיזור הדשן 

 עות מערכת ההשקיה )עקב תקנות האוסרות זאת(. אין לדשן באמצ 

 האפשר באמצעות מפזרת דשן או פיזור ידני.   פיזור הדשן יעשה בצורה אחידה ככל 

 מכמות המים, לפזר את הדשן ולהמשיך בהשקיה עד סופה.  1/3יש להשקות  

הנחי   פי  ועל  יי לחילופין  המפקח,  של  ית  לטווח  למדשאה  בדשן  שימוש  מסוג    6עשה  חודשים 

של   בכמות  או  היצרן  הוראות  פי  על  ש"ע  או  בכ  25"אוסמוקוט"  הדשן  סוג  לדונם,  פוף  ק"ג 

 לאישור המפקח. 

 אין לדשן מדשאה חולה אלא ע"פ הוראות המפקח.  

   – זיבול המדשאה  ז.

  ה דקה ואחידה על פני הדשא. וסטציה( בשכביש לפזר קומפוסט )זבל אורגני שעבר תהליכי קומפ  

 ."ק לדונם קומפוסט מ  5מפזרים בכמות של 

באביב  בשנה  פעם  הדשא  דילול  לאחר  מיד  יעשה  פ  .הפיזור  השקיה  לאחר  לתת  יש  הזבל  יזור 

 רגילה. במקרה של אוורור הדשא, תפוזר שכבת זבל עם אדמה, ראה ע"פ סעיף אוורור. 
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נקי לחלוטין מזרעי עשבים  והוא קומפוסטציה   שעבר תהליכי  מסוג מאושר הקבלן ישתמש בזבל  

 . ל טרימ"מ. אין לפזר זב 0.5עלה על גודל ילא  מרקםגודל ה  גושים.קים, ללא ריח, וללא ומזי

 . ע"י המפקח ויאושר , הכמות ומועדי הפיזורסוג הזבלבכל מקרה  

 

 

   – טיפול בשולי המדשאה  ח. 

וסדיר בשולי  קו המדשאה. אין    יש לטפל באופן קפדני  ומעוגלים ע"פ  ישרים  הדשא כך שיהיו 

ירת הדשא לשיחיות, עצים ומתקנים. יש להקפיד על מעגל נקי מסביב לעצים בקוטר  לאפשר חד

מטר. יש להרחיק את הדשא חצי מטר משיחיות ולהקפיד על שולים נאים לאורך שבילים    1  של

 . ומסביב למתקנים 

 שאה לא יחדרו לתוך בית ממטיר הגיחה. ששלוחות או שורשי  המד וודאיש ל 

 ב והקיץ.האביהטיפול יעשה במשך   

)הקנטים(בהטיפול    מכ יבוצע    שולי המדשאה  כגון  אבאמצעים  לחי ניים    או   שוליים    תוך דיסק 

 חרמש מוטורי. ב

בתכלית  אסור  מדשאה  שולי  את  ריסוס  ויקבל  הקבלן  יפנה  חריגים  במקרים  המפקח  .  אישור 

 לריסוס קודם לביצוע העבודה.   בכתב  למיקום המדויק

 -דילול ואוורור המדשאה ט.

מדשאה    ול דיל  בכל  טבעי  באופן  הנוצר  הדשא  דשא(.יעשה  מרבד  )מדללת  אנוכית    במכסחה 

 . ילול יעשה באביב עם תחילת הצימוחדה

מדללת    ע"י  ויעשה  כבדות  בקרקעות  בעיקר  נעשה  הדשא   נקניקיות.אוורור 

   בשאר האדמות ע"י מדללת פלל.

 .האוורור יעשה ע"פ הצורך 

 לת סימני הצימוח בדשא.האוורור יעשה באביב )מאי( עם תחי 

לסלק את החומר שיצא    חייבלן  הקב  יהא  -במאווררת המוציאה גלילים מהקרקעבוצע הדילול   

 כתוצאה מהאוורור ביום ביצוע האוורור.

 לאחר הפעולה יש לפזר קומפוסט ולדשן דישון חנקני אביבי. 

   – עשבים הדברת י.

 . תרב שנתיו  שנתית חד המעשבי ותנקי   המדשאות תהיינה 

 משטח פני המדשאה.  2%הקבלן לדאוג שהעשבייה החד שנתית לא תעלה על באחריות  

 . 10%ל עשב חד שנתי דגני נוכחותו במדשאה לא תעלה על במקרה ש 

כ  דגניים(  או  עלים  )רחבי  שנתית  רב  מעשביה  לחלוטין  נקי  להיות  חייב  דשא  הדשא  מיני  מו 

 . אחרים המזהמים את המדשאה, יבלית, פספלון ואחרים

   ע"פ ההנחיות המקצועיות של המפקח.יעשה אופן הטיפול למניעת עשבייה  

ריסובמקרה    אסור  של  הדשא,  את  שיצרוב  סיסטמי  בחומר  בדשא  דגנים  עשבים  נגד  ס 

 משטח הדשא.  2%שהצריבות וכתמי היובש יעלו על  

אישור  , יעשה טיפול זה ב2%  -וקדי עשבייה גדולים וכתם יובש הגדול מבמקרה של ריסוס במ 

תוך   זה  בקטע  המדשאה  את  ישלים  שהקבלן  ובתנאי  ע"י    14המפקח  מהריסוס  שתילת  ימים 

 סמ"ר. הטיפול יעשה כחלק מאחזקה שוטפת.  10לוחות דשא בצפיפות  ש

  . הקבלן יהא אחראי המשךבכל מקרה של ריסוס כימי על הקבלן לנהוג ע"פ ההנחיות הכלליות ב 

 לכל נזק שיגרם לדשא או לצמחי הגן. 
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לי  מידה ושתולים עצים במדשאה יקפיד הקבלן לא לרסס בקרבת העצים , במיוחד בעצים בע ב 

 ירוק.גזע 

   – הדברת מחלות יא.

 במשך כל השנה.במיטבו הקבלן אחראי לכך שהדשא יהיה בריא ויראה  

הח  בעונה  מיוחדת  ערנות  יגלה  תחילת  הקבלן  ועד  מאי  )מחודש  והלחות  החום  עליית  עם  מה, 

 החשש להופעת מחלות ומזיקים.  (, עונה שבה עולהחודש ספטמבר

, יפעל באופן מידי להדברת  כך מיד למפקח  ידווח על קבלן  במקרה של הופעת מזיק או מחלה ה 

 המפגע ולאחרי כן ישקם את החלקים הפגועים בדשא.

הצורךבמיד  חש  ת  על  הקבלן  מומחה יזמן  אגרונום  לטיפול.      בונו  והנחיות  לאבחון  למדשאות 

ם בנוסף, בא.  ל במפגע עד להדברתוימסור את הדו"ח לידי המפקח ויפעל על פיו לטיפו  הקבלן  

 , ישלח הקבלן על חשבונו דגימות מהאזור הפגוע למעבדה מוסמכת לאבחון מזיקים.יידרש

או לתכולת    נזקים לבני האדם סיכון ו ניעת  הקבלן מתחייב לעבודה נכונה עם חומרי הריסוס ולמ 

 ות כלליות., ראה סעיף הנחי הגן 

 

 הטיפול בעצים. 9

   -   עשבייההדברת  א. 

נקי מעשבייה חד שנתית ורב שנתית במשך כל השנה.    יהיהור הגן  השטח מסביב לעצים בכל איז 

לעלות לעשבייה  לאפשר  אין  כימיים.  באמצעים  זאת  לעשות  יו  ניתן  של  גובה  מעל    10-תר 

 סנטימטרים. 

כללית:  בחומר    אזהרה  שימוש  של  מקרה  מאושר בכל  להיות  חייב  החומר  משרד    כימי,  ע"י 

   החקלאות לשימוש בגן הנוי.

לרבות לצורך מניעת פגיעה  לשימוש נכון בחומר מבחינת הכמות, אופן השימוש,    איאחר  הקבלן 

 . בצמחי הגן האחריםו ציםבע

ל   אחראי  האריזות  הקבלן  ההדברההשמדת  חומר  משטיפת  והימנעות  השימוש  באזור    לאחר 

   הגן.

 :ויות להדברת חד שנתייםאפשר 

 במונעי הצצה לפני הגשמים הראשונים. ריסוס   

 מונעי הצצה + קוטלי מגע לאחר הצצה עם בוא הגשמים.ריסוס ב  

 ריסוס בקוטלי מגע בלבד.   

 : האפשרויות להדברת רב שנתיים 

 דביר בזמן שיא הצמיחה והפריחה בקיץ. עשבים רב שנתיים יש לה  

 מר הדברה סיסטמי בלבד. יש לרסס או למרוח בחו  

 להיזהר מפגיעה בצמחיית גן ובעצים. יש   

  – גיזום עצים ב.

  ובגרות, וכן לטיפול ולגיזום   גיזום עצים צעירים עד להתפתחות מלאהלעיצוב והקבלן אחראי ל 

 בעצים מבוגרים. 

 -גיזום עצים צעירים 

ענפי    3-5ע מרכזי, ובעלי  לעצב את העצים ע"פ מטרת השימוש בגן כך שהעצים יהיו בעלי גז   יש 

 צדדיים הפונים לכל הכיוונים.  שלד

 מטר מפני הקרקע.  2.2 -ה מהקרקע מותנה במיקום העץ בגן, ולא פחות מ גובה הזרוע הראשונ  
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 סנטימטרים.  60המרחק בין זרועות השלד יהיה לפחות   

 בחירת זרועות בעלי זווית רחבה.יש להקפיד על  

 קצועיות לכל מין. הגיזום יעשה ע"פ ההנחיות המ 

ד עץ הנדרש בגן, דבר המותנה  צוב עצים צעירים נעשה החל מנטיעת העץ ועד קבלת שלגיזום לעי 

 שנים.   7 -בקצב הצימוח של העץ עד גיל כ

 -גיזום עצים מבוגרים 

ו הינו עץ מבוגר ויש צורך לגוזמו באופן שוטף ע"פ  כל עץ לאחר גמר שלב עיצובו ובמשך כל חיי 

 עונה המתאימה. ההנחיות וב

 אחראי לגיזומים כדלהלן: הקבלן  

 . מטר 6עד לגובה  הרמת נוף 

 ול הנוף למניעת שברים ולהחדרת אור ואויר. דיל 

 הורדת ענפים כבדים ומסוכנים למבנים ולשלד העץ.  

 יבשים וחולים.הורדה וסילוק של ענפים  -גיזום סניטציה  

 הגיזום יעשה בעונה ע"פ הנחיות המפקח.  

ד  עצים עד שיגלי  קרה של חתך סופי, יש למרוח את הפצע במשחתקפיד על חתך נכון, ובמיש לה 

 )יש לחזור על המריחה אחת לחודשיים(. 

המשק.  מחלקת  עם  בתיאום  או  הגיזום  לאחר  מיד  ולסלקו  הגזם  את  לרכז  להשאיר    יש  אין 

 מטר.  2ל אורך של בערמה ענף מע

ו   גיזום ע"פ כללי הבטיחות  על  בג ימנע מפהקבלן אחראי  רגל או  סידרי התיעה  נועה של הולכי 

 , גינון וכד'.מבניםו  תשתיות חשמל,קווי  ,וימנע מנזק לבני אדם  רכבים

 . הקבלן חייב לבטח את עצמו 

 -דקליםגיזום 

מועצה תוך הקפדה יתרה על ריסוס  הקבלן ידאג לגיזום להרמת נוף לעלי ופרות דקלים ברחבי ה 

ופיתוח הכפר העדכניות ביותר לגבי חדקונית הדקל לאחר  משרד החקלאות  בהתאם להנחיות  

 ידו.כל פעולת גיזום שתעשה על  

מ' בכל זמן    8הקבלן ידאג לגיזום נאות של הדקלים בשטחי האחזקה שבאחריותו עד לגובה של  

לעיל )הדברת מחלות    7פי ההנחיות הנ"ל ובסעיף  שידרש כולל ריסוס לאחר עבודות הגיזום על  

 ומזיקים( 

 -יכה וקשירהתמג. 

 קבל גזע ישר וחזק.יש לתמוך את העצים בגן בשנותיהם הראשונות עד לגמר עיצובם, כדי ל 

  יצב לכיוון הרוח.סנטימטרים מהעץ הנ 30התמיכה תעשה ע"י שתי סמוכות. המרחק  

נמוך ביותר בו העץ נשאר זקוף, כך שיאפשר תנועת  הקשירה תעשה במקום אחד בעץ במקום ה 

 חזקות העץ. העץ ברוח להת

בצורת הספרה    צעתבו  הקשירהלקשירת העצים ייעשה שימוש ביריעות רחבות לקשירת עצים.   

 נועע ברוח. ותהייה רופפת מעט על מנת לאפשר לעץ מעט מרחב כדי להת  שמונה, 

 ים בשנה.יש לשנות את גובה ומקום התמיכה לפחות פעמי 

 אין לתמוך עצים אשר גדלים זקופים.  

  3  לפחות  סמוכות במספר מקומות בעץ, ולשפר את הקשירה   2-3  -ורך לתמוך ב עצי מכנף יש צ 

 נה. פעמים בש
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איתנים   שיהיו  הצעירים  העצים  ובקשירת  בסמוכות  ולטפל  ללוות  הקבלן  ותמוכים    באחריות 

ליף עצים שגזעם גדל עקום. הקבלן יספק  המועצה רשאית לדרוש מהקבלן להח   .במשך כל השנה

 הגזע של העץ להחלפה. עץ מאותו הסוג ובקוטר  

 

 -עצים מבוגרים 

ענף    לשבירת  מבוגר  בעץ  של חשש  או  בכל מקרה  מזווית חדה,  כתוצאה  או  ממשקלו  כתוצאה 

מנקודה אחת יש צורך לטפל או ע"י גיזום )ראה סעיף קודם( כתוצאה ממספר ענפים היוצאים  

 תמיכה וקשירה.  או ע"י

מטר מעל מקום ההסתעפות. אפשרות שניה    1  -אפשרות אחת ע"י תמיכה במוט פלדה מגלוון כ 

 מטרים ממקום ההסתעפות.  3-5 -גובה הצמרת כ ע"י קשירת הענפים לעוגנים וכבלי פלדה ב 

 שבירת ענפים. ה שלאחראי למניע  יהיה , ו המפקח כה ע"פ הנחיותת התמיו את עבוד יבצעהקבלן   

  – דישון עצים ד.

צעירים  ג  -  עצים  של  בשנים הראשונות  לדאוג  בחנקןיש  העץ  סדיר את  באופן  לדשן  העץ    ידול 

 יינתנו רק ע"פ בדיקת קרקע ע"פ הטבלה.   בהתאם לעונה ולסוג הקרקע. זרחן ואשלגן

 ידושנו רק לאחר בדיקת קרקע. , שנים 5עצים החל מגיל  

 אין לפזר את הדשן באמצעות מערכת השקיה.  

 הדישון יינתן לאחר תחילת ההשקיה מתחת לטפטפת. 

לבחירת המפקח, ידשן הקבלן בדשן ארוך טווח לחצי שנה מסוג אוסמוקוט או ש"ע,  לחילופין,   

 הדשן באישור המפקח.  סוג

 

 . הטיפול בשיחים 10

   – השקיה א. 

 השיחים תעשה ע"י מערכת טפטוף קבועה.   השקיית  

 : שיחיות צעירות  

גיל  עד להתבססו   )עד  ביניהם  וסגירת המרווחים  יש להשקות  3ת השיחים  סדיר    שנים(  באופן 

 החל מהאביב עד סוף הקיץ.  

 -מרווחי ההשקיה יקבעו ע"פ סוג הקרקע  

 ; ימים  2קרקע חולית כל    

 ; ימים  4בינונית כל    

 ; ימים  7כבדה כל    

 -עיבודי קרקע  ב.

מני   הנה  צעירות  בשיחיות  הקרקע  עיבודי  הקרקע  מטרת  פתיחת  חורפית,  עשבייה  ודיכוי  עת 

 ות כבדות מניעת הקרום העליון הנוצר בחורף ע"י הגשמים. לאוויר ולמים, ובקרקע

 נטימטרים.ס  15  -רת או מתחחה ידנית, קלשון או טוריה לעומק של כהעיבוד יהיה ע"י מקלט  

 במקרה של עשבייה שהוצאה בזמן העיבוד הקבלן חייב לסלקה מהשטח.   

 יבוד יעשה פעם בחודש בחורף, ופעם בחודשי האביב והקיץ. הע  

 פגיעה בצמחים ובשורשיהם. מן העיבודים יש להימנע מהתקרבות ובזמ  

בצ   יעשו  מכן  העיבודים  ולאחר  שבין הצמחים  לסגירת המרחק  עד  צעירים  הוראות  מחים  ע"פ 

 המפקח. 
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קרה זה יש לעבד בין הצמחים  בשיחים מבוגרים יעשה עיבוד רק לאחר גיזום לחידוש השיח. במ  

 לאחר גמר הגיזום וסילוק הגזם. פעם אחת עיבוד בקלשון או בטוריה  

 .ה בזמן העיבודים )קיפול המערכת(הקבלן אחראי למניעת כל נזק שהוא למערכת ההשקי  

 

 -הדברת עשבים  ג.

או רב  הקבלן אחראי לכך ששטחי השיחים למיניהם יהיו נקיים לחלוטין מעשביית חד שנתית    

 ת סביב כל הגן במשך כל השנה. מטרים לפחו  2שנתית. בשולי הגן, ישמר סף ניקיון ברוחב  

ות ותיקות, על הקבלן לדאוג להדברתם  במקרה של הופעת עשבים בשיחיות צעירות או בשיחי   

מ באמצעים  קוטלי  המלאה  ע"י  כימיים  באמצעים  או  קודם(,  סעיף  )ראה  ידניים  ו/או  כניים 

ה מונעי  רעשבים  תיעשה  שנתיים  רב  עשבים  הדברת  צורבניים.  מגע  קוטלי  או  ע"י  צצה,  ק 

 חומרים סיסטמיים. 

יהיה רק בחומ   כימיים השימוש  בגן הנוי   רים המורשיםבמקרה של שימוש בחומרים    לשימוש 

 . בעלי תו תקן

 הקבלן אחראי לכך שצמחי הגן לא יפגעו כלל בזמן הריסוס או לאחריו.   

 רק קודם על העצים.אזהרה כללית ראה בפ  

 

 -גיזום שיחים  ד.

נעשה ע"   מ לשמור על צורתם, לפקח על צמיחתם לשיפור פריחה, חידוש צמחים  גיזום שיחים 

 גדרות חיות. מבוגרים, וגיזום

 -הנחיות כלליות  

לגוזמם     צורך  יש  לראייה או למעבר  וצמחים השתולים במקום צר או מפריעים  גדרות חיות 

עו עם  החל ממאי עד אוקטובר. הגובה והרוחב שיש לגוזמם והתדירות יקבלפחות פעם בחודש  

 . המפקח 

הרצו    לגובה  גיזום  ע"י  צמיחתם  לבקרת  אפשרות  קיימת  חיות  ריסוס  בגדרות  מכן  ולאחר  י, 

צמיחה. הצמח    במווסת  מראה  יפגע  שלא  ובתנאי  המפקח,  באישור  יותרו  כזו  ובקרה  גיזום 

 ופריחתו. 

 ונו יש צורך לחדשם. שיחים מבוגרים שהתנו   

וסי   לגיזום  לדאוג  חייב  הקבלן  מקרה  השיחים  בכל  ענפי  של  כיסוח  או  דילול  ע"י  לוק 

 המפריעים בשבילים, חלונות וכד'. 

ה של ענפים שמוטים וענפים  ת להכוונת צימוח וכן הס  עיקר הגיזום בהם הינו גיזום   -סים  מטפ  

 שמפריעים. 

את    לסלק  חייב  הקבלן  לעיל  המקרים  גזם    בכל  פינוי  לאתר  הגיזום  לאחר  מיד  מהגן  הגזם 

 ת התברואה.ובתיאום עם מחלק

 

 . הטיפול בוורדים10

זיבול,   א. דישון,  ע"י  בוורדים  יטפל  ויההשק הקבלן  ניקוי  ומזיקים,  גיזום  , הדברת מחלות  עדור, 

  עם קמילת הפרחים ידאג  .ועיצוב נוף הוורד אחת לשנה. מועד הגיזום ייקבע בתאום עם המפקח

 הקבלן לקיטומם. 

 כמו השקיית שיחים. -השקיה ב.

 -ולדישון וזיב  ג.
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מאי, ובגופרת  ק"ג לדונם, בחודשים אפריל    15בכמות של    20-20-20יש לדשן את הורדים בדשן   

 ק"ג לדונם.  15ספטמבר בכמות של אמון בחודש 

הקומפוסט  קוב לדונם . יש להצניע את    2.5בחודש מרץ יש לפזר קומפוסט מאושר בכמות של   

 ס"מ. 15לעומק  

   – גיזום ורדים ד.

לשמור על צורת הורד, לעודד הפריחה ולשמור על איזון בין צמיחה לפריחה.    גיזום הורד נועד 

 גיזום להורדת פרחים ולקבלת גל פריחה נוסף.  דיל בין גיזום חורפי לביןיש להב

 -הגיזום וכלליו 

חורפי  סמני    -  גיזום  התחלת  עם  בשנה  פעם  בחיעשה  הפקעים,  פברוארוהתנפחות  מרץ   -דשים 

חמות. ניתן להקדים באזורים קרים ובקרקעות כבדות אחרים. בכל   באזורים חמים ובקרקעות

 של אי מציאות קרה. מקרה לאחר ודאות 

לב הורד, גובה    לאזורלהקפיד על בניית הורד כגביע פתוח לחדירת אור ואויר    ם החורפי ישבגיזו 

בין   הינו  זרוע    4-7סנטימטר. משאירים    60-80הגיזום  בכל  הורד.  זן  אופי  ע"פ  גוזמים  זרועות 

 מעל עיניים חיצוניות על בדים ובני בדים. 

בנים. בזמן הגיזום יש להחליף זרועות  יש קוים אפורים או ל   ןבה  אין לגזום על זרועות מבוגרות 

 ותיקות בענפי מים שהתעבו.  

 יש לסלק ענפים חולים וצולבים. 

 .  ורים וחזירים עד למקום יציאתם מתחת להרכבה שיצאו מתחת לקרקעיש לסלק ס  

 אין להשאיר זיזים.  

 זה. באזור יש לנקות את מקום ההרכב וכל הפצעים הקיימים  

 . מרה חדה ומכוונתיש להקפיד על גיזום במז 

  

 . צמחיה עונתית 11

עונתיים יש לבצע )פעמיים בשנה(, חודש לפני שתילת הצמחים ה   -  הכשרת שטח לקראת שתילה 

 מיועדים לשתילה כדלקמן:במקומות הזיבול ודישון והכשרת הקרקע הכנה, 

 עקירת פרחי העונה הישנים. .א

 .ראונדאפ ולא טיפוןלא , בסטה מסוג ברהלרסס את כל השטחים בחומר הד .ב

 למ"ר.  דליים( 2) ליטר 20פיזור קומפוסט מסוג מאושר בכמות של   .ג

 מ"ר גרם ל 1פיזור דיזיקטול ביחס של   .ד

 גרם למ"ר  40ביחס של אוסמוקוט או ש"ע  פזיור דשן בשחרור איטי דוגמת .ה

 .ע"י תיחוח הקרקע ת הדשנים והזיבולהצנע .ו

  –)כ    ה , לאחר קמילת העשבייריסוס חוזר על השטח  -עיים ימים(  שבו  –לאחר נביטת עשביה )כ   .ז

 ". , יישור ועיגון צנרת טפטוף ו"השקיית יסודההסרת העשביי  -שבועיים ימים(  

ינהל מעקב להתפתחות תקינה  : הקבלן ישמור את השטח נקי מעשביה וממזיקים ו טיפול שוטף 

או  ביצוע הכשרת השטח  ב  הקבלן  ת רשלנו  עקבבעשביה,    אולח  המשטח  בשל הצמחים לסוגיהם.  

כלל, שטח  הכשרת  ביצוע  הקבלן  אי  חשבונו   יחויב  ולהסיר  על  עם  ה  יהעשבי  את  להדביר  יחד 

ועל    ולבצע מחדש הכשרת שטח ושתילה. השתילים יסופקו ע"י הקבלן   חד,העשבייה כאה  י הצמחי

 חשבונו.  
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וקי              יבשה  פריחה  הסרת  יבצע  פריחה  הקבלן  לחידוש  העונה  טום  בלבדבפרחי  בערוגות    במזמרה 

 הנחיות המפקח.ובמועדים על פי  

 

 בשטחים מחופים )חיפוי מבוטן או לא מבוטן( טיפול . 12

 שטחים מחופים נקיים מעשבייה.ור על על הקבלן לשמ  

העשבייה בשטח,  רוסס בהתאם להנחיות נציג המועצה וכן בהתאם למצב שטח מחופה שאינו מבוטן י

 בלן לפיזור וחיפוי השטח כראוי. כמו כן ידאג הק

 שטח מחופה מבוטן ירוסס בהתאם להנחיות נציג המועצה וכן בהתאם למצב העשבייה בשטח. 

 

 ת במסלעו. הטיפול 13

למ  שנפלו  אבנים  ולהחזיר  המסלעות  שלמות  על  לשמור  הקבלן  לחזק   ןקומעל  בטון    ןוכן  ע"י 

 בתאום עם המנהל. 

 

 בולות האתרים . ג14

  חום האתר ופולשת אל מחוץ לאתר, תטופל לכל תחום התפשטותה. צמחיה הגדלה בת 

 ונו. כל צמחיה הגדלה מחוץ לגנים ופולשת לתחומי הגן, תיגזם ע"י הקבלן ועל חשב 

 מחוץ לשטח. מ'  2עשביה  בשולי הגן ברוחב של   ןהקבלן ידאג לניקיו  

 

 . ניקויי האתרים 15

מדרך,הקבלן    שטחי  ניקויי  לרבות  הגנים  את  דרכי    ינקה  פתוחים,  שטחים  מדשאות,  שבילים, 

בתוך   המוצנעת  פסולת  פחי אשפה,  וסביבם,  ויציאות לאתרים  כניסות  ורחבות,  כורכר  אספלט, 

 ה. י הצמחי

 הוראות המפקח.  הקבלן מתחייב לפנות על חשבונו את הפסולת, לאתר מורשה, ולפי 

 האתרים לאחר חגים.  ןר ניקיו לא תשולם כל תוספת עבו 

ידאג פסולת    הקבלן  פינוי  כולל  בוקר  כל  אחזקתו  שבשטחי  הציבוריים  והגנים  השטחים  לניקוי 

 10:00ופינוי פחי אשפה )אשפתונים( עד לשעה  

הכללי   גינון  "המפרט  המיוחד והשקיה לעבודות  משרדית  הבין  הועדה  ע"י  שהוכן  בהוצאת  ",  ת, 

וכן   הביטחון,  הפנמשרד  משרד  בהוצאת  המקומית"  ברשות  הגן  החזקת    המנהלים/ "ערכת 

והוראות הסכם זה, באות להוסיף זו על  לגננות ונוף בישראל,    הארגוןלשלטון מקומי בשיתוף עם  

 הקבלן.  מחויבויותוראה המגדילה את  זו, ובכל מקרה של סתירה, תחול הה
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 דהמועצה מקומית אבן יהו 
 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  

   צפוניחלק  -באבן יהודה וריים למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציב
 

 ׳ טמסמך 

 כללי  בטיחות  נספח
 

ו ומטעמו יפעל בהתאם ובכפוף  הקבלן יהיה אחראי אחריות מוחלטת על כך כי הוא ו/או כל מי שמועסק על יד
 לדרישות החוק כדלקמן:

 ות הבטיחות בעבודה שבתוקף. פקודות ותקנ .1

 גבהים. עבודות הגיזום יבוצעו ע"פ הוראת הבטיחות לעבודות ב  .2

תקנות ציוד מגן אישי בנתיבי תנועה,    -עבורהעבודות הגינון בנתיבי תנועה יבוצעו בהתאם לתקנות הת  .3
 שטרת ישראל ובתיאום עימם.שילוט, גידור וע"פ הוראות מ

ישו .4 יגודרו,  חפירה,  עבודות  או  "גידור  בורות  בעבודה,  הבטיחות  פקודת  הוראות  ע"פ  ויסומנו  לטו 
 לבטח". 

 , שלהלן עיקריהן: 1997ציוד מגן אישי תשנ"ז  -תקנות הבטיחות .5

 וד מגן אישי נדרש צי תיאור העבודה 

תאים, משקפי מגן, כפפות  מסכה עם פילטר מ עבודות הדברה )הכנה, ניהול, ריסוס( 
כים  עמידות לחומר, בגד מגן עם שרוולים ארו

וכובע מחומר עמיד בהתאם להוראות היצרן.  
שתמש  בריסוס באמצעות מרסס מוטורי יש לה

 גם באטמי אוזניים/ אוזניות. 

נים מלא, אטמי אוזניים או אוזניות, נעלי  מגן פ  הפעלת חרמש מוטורי 
 בטיחות וכפפות עבודה. 

זניות, קסדות  מגן פנים, אטמי אוזניים או או עצים ושיחים באמצעות מסור שרשרת גיזום 
 מגן, כפפות עבודה ונעלי בטיחות 

נעלי בטיחות, משקפי מגן ובגדי  אטמי אוזניים,  הפעלת מכסחת דשא 
 עבודה ארוכים. 

פפות עבודה, נעלי בטיחות, משקפי מגן ובגדי  כ גיזום ידני 
 עבודה ארוכים. 

כובע רחב, משקפי שמש, בגדי עבודה קלים עם   שמש עבודות קיץ/
קרם בעל מקדם הגנה לפחות    שרוולים ארוכים,

לקרינה אולטרה סגולה למריחה פעמיים   15
 גוף חשופים.   ביום על חלקי

ים לגשם, בגדים  שכמיה, מכנסיים וכובע אטומ עבודה בחורף/קור 
 חמים. 

 

 טרקטורונים לכיסוח דשא  .6

 טרקטורון.אין להסיע אדם נוסף על  .א

 יש לנהוג בהתאם לחוקי התעבורה.  .ב
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 (.06:30-08:30מנסיעה על כבישים מרכזיים, בעיקר בשעות העומס ) יש להימנע ככל האפשר .ג

הטרק .ד חניית  מפתח  בעת  את  להשאיר  אין  משולב,  והילוך  יד  בלם  להפעיל  יש  ההתנעה  טורון 
 בטרקטורון. 

 שר המנוע פועל. אין לטפל או לגעת בסכין הכיסוח או ברצועות ההנעה כא  .ה

 

 כלי עבודה מוטוריים .7

מ .א חרמש  באמצעות  עבודה  להרחיק  בעת  להקפיד  יש  וכו'  דשא  מכסחת  שרשרת,  משור  וטורי, 
בעבו עוסקים  שאינם  ללאאנשים  מונע  מוטורי   כלי  להשאיר  אין  כן  כמו  המסוכן.  מהאזור    דה 

 השגחה. 

ניסיון כנדרש, ו/או בעל רישיון ו/או הסמכה, אם וכ .ב כל שאלו נדרשים, יהיה רשאי  רק עובד בעל 
 להפעיל את כלי העבודה המוטורי. 

 

 ודות הדברהעב .8

ע  .א שכתוב  כפי  היצרן,  הוראת  ע"פ  יעשה  ההדברה  בחומר  שהשימוש  לוודא  חומר  יש  של  מיכל  ל 
 ההדברה. 

 תרחץ היטב במים וסבון ולהחליף לבגדים נקיים. בתום העבודה עם חומרי ההדברה יש לה .ב

ום מתאים מאוורר, מוצל, משולט, נעול בפני זרים ותוך הקפדה על  חומרי ההדברה יאוכסנו במק .ג
 ת.הוראות האחסון של יצרן החומר. יש לאחסן כמויות מינימליות הדרושות לעבודה שוטפ

 ה על הבטיחות במח'. פסולת חומרי הדברה כולל המכלים, יפונו ע"פ הוראות הממונ .ד

הבוקר או אחה"צ בלבד, כדי למנוע    בתקופות חמות יש לבצע עבודות עם חומרי הדברה בשעות .ה
 ם בציוד המגן האישי הדרוש. עומס חום על העובדים המשתמשי

 אין לבצע עבודות הדברה בסמוך לבני אדם ובע"ח.  .ו
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 ועצה מקומית אבן יהודהמ

 _____ 19____/2021מכרז פומבי מס'  
   צפוניחלק  -באבן יהודה למתן שירותי  גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים 

 י׳ סמך מ

 נוסח המלצה 

 
 ____ ___ _ רשות )חובה(: ____________פון בטל שם הרשות המקומית: __________________ מס'

___________ האגף/המחלקה:  מנהל  ליצירת  __  ________________________ ___שם  טל׳  קשר , 

 __; ____ ____ ______________________, מייל ליצירת קשר ______________________________ 

 
 לכבוד מועצה מקומית אבן יהודה, 

שירותי   ____________בשנים __________ עניק לנו  ___ ה_______________  ציעהננו מאשרים בזה, כי המ
סך אילו שטחים נמסרו למציע לצורך מתן השירותים ואת  נא לפרט  )  כדלקמן  בוריים, אחזקת גנים ושטחים ציגינון

הכולל   ______________ ________________________________________________________(  גודלם 
____________________________________________ _______________ _ __________________ __

________________________________________________________ ________________________ 
 

  ימלית, שביעות רצון מינ  -1  -מ  -יטריוןרי כל קבטבלה לגב  לדרג)נא    כאמורותים  יקו/מעניקים את השירהנ״ל הענ

 (:יעות רצון מירביתבש – 5 -ל ועד

 

   מידת שביעות הרצון הקריטריון

 

 הערות

   ת ילויע

   ידה בלוחות זמנים נדרשים מע

   מקצועיות 

    זמינות

   מינותא

   שירותיות

   ביעות רצון כללית ש

 
__________________ ___  _____ _ ______________ 

 חותמת חתימה +          שם מנהל האגף/המחלקה 

 

 הצעת המציע ללצרף  וה לכל רשות ממליצה, ם טופס ז**** יש לצל

 


