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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 

 מסמך א' 
 הודעה בדבר פרסום המכרז

 

  ברחבי הישוב  גבוה  גיזוםלביצוע עבודות  "( מזמינה בזאת הצעות  הועצמה מועצה מקומית אבן יהודה )להלן: "

 ולכתב הכמויות המצורפים למסמכי המכרז. , למפרט להסכםבהתאם  (, ״העבודות״  )להלן

 . למסמכי המכרז ד׳מתן הנחה ממחירי כתב הכמויות המצורף כמסמך על דרך ההצעה למכרז שתוגש הינה 

באבן יהודה,    53ש"ח במשרדי מזכיר המועצה ברח' המייסדים    200של    את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום 

 .  התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למציע בשום מקרהבלבד. מובהר בזאת, כי  08:00-13:00בין השעות 

אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו  ערבות בנקאית  בנוסף לכל מסמכי המכרז,    ,על המציע לצרף להצעתו

תהא  הערבות  .  כרזוכאמור במסמכי המשקלים חדשים(,    חמשת אלפים)  ₪  5,000בסך של    ,עתובהתאם להצ

ליום     ./23/620ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עד 

תוקף את  המציע  יאריך  המכרז,  הליכי  התמשכות  עקב  כזו,  תבוא  אם  המועצה,  דרישת  מערה  לפי    עבר בות 

 מועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.ל

 , אבן יהודה. 53במשרדי המועצה בכתובת רח' המייסדים  13:30בשעה   3/23/1מפגש מציעים יערך ביום  

חובה  הינו  המציעים  במסגרת  מפגש  הצעה  להגיש  רשאי  יהיה  לא  המציעים,  במפגש  ישתתף  שלא  מציע   .

 . על הסףיפסל ת -גש ככל שתווהצעתו , המכרז

)לא לשלוח בדואר( במשרדו של   ידנית  יש למסור במסירה  ,  53המועצה ברח' המייסדים    מנכ״ל את ההצעות 

"מכרז   ציון  נושאת  סגורה  במעטפה  יהודה,  ליום    ״__ 11__/ 2023מס'    פומבי באבן  עד  וזאת    20/3/23בלבד, 

 בצהריים. 12:00בשעה 

ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי   ,ויל יפסלובים לעה הנקוהשע  עדמומסמכים שימסרו לאחר ה

 .ועדת המכרזים

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

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

 ים. המכרזיני   ד "פהמציע לכדי הצעה ע

 

 בכבוד רב,                 
 

 אבי הררי         
 

 יהודה -ראש המועצה המקומית אבן    
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 
 1-אמסמך 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
 

 מהות המכרז  .1

יהא  יתהמועצה המקומ  בזה    "(המועצה"   -)להלן    ודהבן  עבודות    הצעות לקבל  מבקשת  גיזום לביצוע 

״  גבוה בלתי    ״(  העבודות)להלן:  חלק  ומהווים  זה  למכרז  המצורפים  המכרז  במסמכי  כמפורט  הכל 

 ., לרבות בכתב הכמויות ובמפרטנפרד הימנו

 

 המכרז  מסמכי .2

מסמכי    לחוד,יחד והלן ב ראו ליקו  המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז 2.1

 המכרז:

 . הודעה בדבר פרסום המכרז   -מסמך א׳ 

 . למשתתפים תנאי המכרז והוראות כלליות -1-מסמך א 

 . המציעהצעת  -מסמך ב׳ 

 . כתב כמויות -1-מסמך ג 

 . מפרט טכני -2-מסמך ג 

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

 .הבנקאית להבטחת ביצוע ההסכםערבות נוסח ה -2-מסמך ד 

 .(טיב הביצוע )ערבות בדקנוסח הערבות הבנקאית להבטחת  -3-מסמך ד 

 .הסכם -מסמך ה׳ 

 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף, ניסיון מקצועי ועמידה בתנאי הדין.  -1-מסמך ו 

 . יםתצהיר והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינ -2-מסמך ו 

בדתצהי -3-ו מסמך  הרשות  ר  מליאת  חבר  המקומית/  הרשות  לעובד  זיקה  העדר  בר 

 המקומית. 

 הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים.  -4-מסמך ו

 אישור על קיום ביטוחים.  -מסמך ז׳ 

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

  יםהמכרז המנוי  ים כל מסמכירשותו נמצאשהצהיר שב  המועצה תראה את המציע במכרז, כמי 2.2

את    לבצעעיל, והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש, וכי הוא מתחייב  ל

 פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם וככל שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז. -על  העבודות
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לצור 2.3 כלל הבדיקות הנדרשות  כמי שביצע את  במציע  הצעכן תראה המועצה  לרבות  ך הגשת  תו, 

 . ןפיקוה   העבודותעמידה על טיב 

של   2.4 סך  תשלום  כנגד  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  ב  200את  השעות  ₪  בין  )כולל(  ה׳  עד  א׳  ימים 

המייסדים    מנכ״לבמשרדי    13:00-08:00 שברחוב  יהודה.  53המועצה  אבן  לא  ,  הרכישה  עלות 

 . תוחזר בכל מקרה

 .הכרז מהמועצאת מסמכי המ ם אשר רכשוז רק מציעימובהר בזאת, כי רשאים להשתתף במכר 2.5

 לוח זמנים של המכרז  .3

 הערות המועד הפעולה

 ₪  200 -עלות מסמכי המכרז 8:30בשעה   16/2/23החל מיום  מכירת מסמכי המכרז 

שאלות משלוח מועד אחרון ל

 הבהרה 

  -למייל:  wordלשלוח על גבי קובץ  10:00בשעה  3/23/6עד ליום 

yehuda.muni.il-mankal@even 

הגשה במעטפה לבנה וחתומה עליה   12:00בשעה  19/3/23עד ליום  מועד אחרון להגשת הצעות 

מס'   פומבימצויין "מכרז  

 בלבד  _" 11__/ 2023

 

 הגדרת העבודות נשוא המכרז .4

גיזום   4.1 שירותי  לקבל  מבקשת  שוניוכרסום  המועצה  בשטחים  היישובברם  עצים  הכל  חבי   ,

  ני וכתב הכמויות, ועל פי צורכי המועצה.הטכ  מפרטכמוגדר במסמכי המכרז, לרבות ה

ינת  4.2 זה  הסכם  פי  על  הסכם  השירותים  כריתת  ממועד  החל  שנה,  של  תקופה  לאורך  נו 

הזוכה,  ההתק עם  המועצה,  שרות  לצורכי  פי  בהתאם  עבודוהזמנ ועל  חתומת  כפי    ותה 

 .  לעתת מע לזוכה במכרז  שתוצאנה

 -מובהר ומודגש, כי לצורך ביצוע העבודות ידרש המציע הזוכה 4.3

נדרש על   כרסומם/להשתמש במנוף או סל המתאים לגובהם של העצים אשר גיזומם 4.3.1

 ידי המועצה ועל פי צרכיה. 

ום לער  היתר, אשר יהא אחראי בין  הכרסום/ הגיזוםלהסתייע באדם נוסף בעת ביצוע   4.3.2

 . את הגזם 

ביצוע גזם    הגיזום  ותדוב עכל    במהלך  לריכוז  ייעודי  כלי  באמצעות  הגזם  יערם 

 ( /חובק גזם/ מיני מעמיס טרקטור)

 לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי דין.  4.3.3

כ 4.4 את  בוריים  על  ולהבין  להכיר  ללמוד,  המציע  על  כי  ומודגש,  מובהר  הטוב  הסדר  ל למען 

 ט. , את כתב הכמויות ואת המפרההסכםת את מסמכי המכרז, לרבו

כי   4.5 ביצוע עבודות בהיקף הנקוב במודגש  על  המצורף  כתב הכמויות  למועצה סמכות להורות 

ג עד    1-כמסמך  של  ובתוספת  המכרז,  לגרוע    20%למסמכי  מבלי  בו.  הנקובות  לכמויות 

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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כ היקף  לממש  מתחייבת  המועצה  אין  כי  מובהר,  בכתב   לשהומהאמור  הנקוב  מההיקף 

 הכמויות. 

 

 תנאי סף -כשירויות המציע .5

יחידים או תאגידים, אשר  ם להשתתף במכרז  אירש למכרזמציעים,  עומדים  ,  במועד הגשת הצעתם 

בכל אחד מן התנאים המפורטים להלן, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם  

 בתנאים אלו: 

 ל. גיד רשום כדין בישראמציע הינו אדם או תאה 5.1

 . החקלאותד  מטעם משרעודת גוזם מומחה תהמציע הינו בעל  5.2

גבוהים 5.3 עצים  גיזום  בביצוע  מוכח  ניסיון  לפחות,    למציע  שנים  שלוש  שלא  של  כספי  בהיקף 

ען  . למ(2020-2022ות )שלוש השנים האחרונ כל אחת מב  ₪ בתוספת מע״מ  250,000  -יפחת מ

ניסיון עבור  ה ייחשב  כניסיון הנדרש לצורך עמידה בתנאי סף זה,  סר ספק מובהר בזאת, כי 

 וען הסתיים עד למועד פרסום מכרז זה. יצב עבודות אשר

המציע עוסק מורשה לצורך מע״מ, מנהל ספרי חשבונות ובעל אישורים כדין על ניהול ספרים   5.4

פקיד מטעם  במקור  מס  לעבוד   וניכוי  המורשה  ציבוריים    שומה,  גופים  לחוק  בהעם  תאם 

 . 1976  -, התשל״ועסקאות גופים ציבוריים

הקבועים   5.5 בתנאים  עומד  עסקאות1ב)ב()2ף  עיבסהמציע  לחוק  התשל״ו   (  ציבוריים,    -גופים 

1976 . 

 . 1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו  1ב2בתנאים הקבועים בסעיף  המציע עומד  5.6

התשמ"א  מציעה 5.7 )רישוי(,  הבנקאות  בחוק  המונח  כמשמעות  בו,  שליטה  בעלי   ,–  1981  ,

ש בעבירה  חקירה  ו/או  הרשעה  נעדרי  יהיו  בו  שנושאה    ה מע  ישוהמנהלים  בעבירה  או  קלון 

וכד',   רשמיות  קבלות  מתן  אי  המס,  לרשויות  דיווח  אי  ניכויים,  העברת  אי  כגון  פיסקאלי, 

ל ההתיישנות,  תקופת  חלפה  אם  השבים,  זולת  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק    -התשע"ט  פי 

נגד  ו   2019 פלילית  ב  ,המציעלא מתנהלת חקירה  ב  ובעלי השליטה  נושאי המשרה  ל בש  ואו 

 . בעבירה כאמור כאמור ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום עבירה

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

ספק   הסר  למען  כאמור.  זמניים  צווים  ועד    מודגש, במסגרת  המכרז  הליכי  ובמהלך  היה  כי 

ה לאחר  אף  או  במכרז,  הזוכה  על  ההכרזה  כנגד    עדמולמועד  יוצאו  צווים    המציעהאמור, 

לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכיה של    ם(, יהווה הדבר עילהכללם גם צווים זמנייכאמור )וב

שתהיה  המציע מבלי  וזאת  דרישה  למציע,  ו/או  טענה  כל  על  ובמפורש  מראש  מוותר  והוא   ,

 . ו/או תביעה בקשר לכך

 . ןהלל 11בסעיף  מציע המציא ערבות מכרז חתומה כנדרשה 5.9

 . להלן 15הנזכר בסעיף  מפגש המציעיםבנכח  או נציג מוסמך מטעמוהמציע  5.10

 רכש את מסמכי המכרז. המציע או מי מטעמו  5.11

 .המציע נעדר זיקה לעובד מועצה ו/או חבר מליאה 5.12
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 שותף. ידי מספר מציעים במ יש במכרז זה הצעה עללמען הסר ספק, לא ניתן להג  5.13

האיש  5.14 בו  מקרה  בכל  כי  במפורש,  ב / יםורמובהר  הינם  לעיל  המפורטים  תוקף  התעודות  עלי 

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

   העניין.

 

 דרישות נוספות והמלצות אישורים .6

 את המסמכים הבאים:   על המציע לצרף להצעתו

   -יצרף המציע  להוכחת תנאי הסף 6.1

עודת זהות/ תעודת לעיל יצרף המציע צילום של ת  5.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   6.1.1

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

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

את   המצ״ב    גידהתא בחתימתם  בנוסח  חתימתם  דוגמאות  למסמכי    ח׳  כמסמךבצירוף 

תמציתו  ז,המכר מנהלי    כן  פירוט  הכוללת  הרלוונטי  המוסמך  הרשם  מאת  מאושרת 

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

 תי רשום, ד בל תאגיבהר ומודגש, כי  מו  ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 ; זאינו רשאי להשתתף במכרכגון שותפות בלתי רשומה,  

לגיזום עצים מטעם תקף  לעיל, יצרף המציע רישיון  5.2להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   6.1.2

ונוף   לגננות  הארגון  או  ע״י  משרד העבודה  כנאמן למקור מאומת  )מקור/העתק מאושר 

 עו״ד/רו״ח(. 

יצרף המציע את תצהיר    5.5-5.8, וכן סעיפים  5.3ף הקבועים בסעיפים  להוכחת תנאי הס 6.1.3

עמיד בדבר  המצ״ב  בתה  המציע  בנוסח  הדין,  והוראות  הסף  ו נאי  למסמכי    1-כמסמך 

 המכרז.

אישור לעיל יצרף המציע תעודת עוסק מורשה, וכן    5.4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   6.1.4

ספרים   ניהול  בדבר  חשבון  רואה  או  שומה  לפיפקיד  אישור  וכן  עיסקאות    כחוק,  חוק 

 . -1976ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו גופים 

כמסמך בנוסח המצורף  תצהיר  לעיל יצרף המציע    5.12להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   6.1.5

 ; כנדרש, כשהוא מלא וחתום למסמכי המכרז 3-ו

 את הקבלה על רכישת מסמכי המכרז.  6.1.6

 למסמכי המכרז.  1-כמסמך ד  מקורית בנוסח המצורףרבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו ע 6.2

ם המצויינים  רים והמסמכי עה שלא צורפו אליה האישוהצב  ועדת המכרזים רשאית שלא לדון 6.3
 ולם או חלקם.לעיל, כ

המכרזים 6.4 ולדרוש    -לוועדת  לחקור  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  מטעמה,  מי  או 

יכולת   ניסיונו, מומחיותו,  נוסף שידרש להוכחת כשירותו,  ו/או מסמך  כל מידע  להציג  מהמציע 

ור  המציע יהיה חייב למסעבודות נשוא המכרז )לרבות המלצות(.  ה  ועהמימון שלו והתאמתו לביצ

מטע מי  או  המציע  לוועדה  יסרב  בו  במקרה  דעתה.  להנחת  המידע/המסמכים  מלוא  את  מה, 
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 חתימת המציע + חותמת 

 
 

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

 ואף לפסול את ההצעה. 

 

 והצהרת המציע העבודותי  הכרת מסמכי המכרז ותנא .7

ללמוד,  7.1 המציע  בו  על  על  ולהבין  המ להכיר  מסמכי  כל  את  המציע  ריים  של  הצעתו  הגשת  כרז. 

והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים  

זה    ללבכלו, וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ו

, בחן את כלל הקשיים  העבודותביצוע  כל התנאים הנדרשים ל, מבין ויודע את  העבודותמהות    –

 , הסכים להם, ובהתאם לכל האמור לעיל תמחר את הצעתו.  במתן העבודותהעלולים להתגלות 

והסגולות   7.2 הכישורים  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  כמו 

ו נשוא  חרהא המקצועיות  העבודות  כל  לביצוע  הדרושים  עומד  ות  הוא  כי  התנאים  המכרז,  בכל 

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

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.  

ז  כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים במכר 7.3

 . לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע -

ות לפרסם בהתאם לרצונה מכרזים ו/או הצעות  ו שלמועצה שמורה הזכיע מצהיר, כי ידוע להמצ 7.4

זה, מבלי שלמציע תהיה   נשוא מכרז  כדוגמת העבודות  עבודות  לביצוע  לעת  נוספות מעת  מחיר 

 עילה או טענה כנגד המועצה בהקשר זה. 

 

 םנישינויים הסתייגויות ותיקו .8

למחוק   8.1 למציע  לתקן  ו/אסור  לשו/או  מסמכי  או  את    המועצה  .ההסכםאת    לרבות  המכרז,נות 

, ולפסול  תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז

   .את הצעתו

. נתגלתה אי  המועצהאם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י   8.2

הכול ביה  התאמ המחיר  של  ן  המחי  העבודות ל  כל  ובין  של  בהצע שצויי  עבודהר  אי  ן  תתוקן  ה, 

, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית  עבודהההתאמה בהסתמך על המחיר של כל 

לעיל. כאמור  תתוקן  בהצעתו  רק    שתתגלה  ייחשבו  העבודה  של  המחיר  חישוב  לצורך  כי  יודגש 

 ר. חימחירי היחידה שבהצעת המ 

במסמכי    המציע ערך   8.3 שהוא,  סוג  מכל  ממנו    המכרזשינוי,  הנדרשים  הפרטים  הוספת  )למעט 

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול    יםועדת המכרז( תהא  כרזהמבמקומות המיועדים לכך במסמכי  

לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם    מהמציעאת ההצעה, או לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש  

ה כלל לשינויים ו/או הסתייגויות כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח  ס יחתי לא ה  ועדת המכרזים

מסמכי   האחהמכרזשל  במועד  המועצה  ע״י  שנקבע  כפי  הו ,  הצעות.  להגשת  ועדת  דיעה  רון 

וסרב  למציע  המכרזים לבצע  ו/או    ההסכם לחתום על    המציע, כי היא מתעלמת מההסתייגויות, 

העבודות  כהפהמכרזנשוא    את  הדבר  ייחשב  תהיה  ,  המציעשל  תחייבויותיו  ה  רת ,  והמועצה 

בסעיף   הנזכרת  המציע  הצעת  להבטחת  הערבות  את  לחלט  תהיה    11רשאית  כן  עצה  המו להלן. 

 . אחר מציעכייתו ולהתקשר עם רשאית לבטל את ז
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 ההסכם הבהרת מסמכי  .9

ירה,  , על כל סת מר אלי גטרהמועצה,    למנכ״ליודיע המציע בכתב    6/3/23לא יאוחר מאשר יום   9.1

, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא במסמכי החוזה, ו/או על כל ספק שהתעורר אצלו  שגיאה

נוגע לעבודות נשוא  ל במסמכי החוזה או ה או עניין כלשהו הכלובקשר למובנו של סעיף או פרט  

המועצה תהיה רשאית שלא להשיב על שאלות הבהרה שהוגשו לאחר התאריך הנקוב    .ההסכם

 לעיל.

כא 9.2 יהודעה  למור  קובץ  ,  yehuda.muni.il-mankal@evenמייל  לשלוח  ש    WORDבאמצעות 

ור חוזר על  או באמצעות איש   8915002-09בלבד. על המציע לוודא קבלת הודעת הדוא״ל בטלפון  

 . העננתי לא PDFהודעתו. מודגש, כי שאלות שתועברנה באמצעות קובץ  קבלת

מספר   9.3 את  שאלה  כל  במסגרת  ולכלול  ענייני,  תמציתי,  ברור,  באופן  שאלותיו  לנסח  המציע  על 

ציון כתובת   העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו, תוך 

 ת התשובות. וא״ל אליה יש למען אד

לעיל, ימסור    למנכ״למסר המציע   9.4 בכתב למציע  בות  תשו  ״להמנככאמור הודעה במכתב כאמור 

בסעיף  ולכל   הנזכר  המציעים  מפגש  מתאריך  להלן  15משתתפי  יאוחר  לא  התשובות    .13/3/23, 

ו/א  המנכ״ל  תשובת  המציעים.  מפגש  משתתפי  לכל  אחיד  ובאופן  בכתב  מטעמו  תישלחנה  מי  ו 

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

 ו לא יחייבו את המועצה.ו מי מטעמו/א

איחור בקבלת התשובה מצד המנכ״ל ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת   9.5

המכ ועדת  מצד  כלשהי  להתחשבות  או  הצעתו  להגשת  יההמועד  הצעתו  ודין  כל  רזים,  כדין  יה 

 ת במכרז לכל דבר ועניין.הצעה אחר

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז  מטעמו    ל ו/או מי סמך המנכ״מבלי לפגוע באמור לעיל, מו  9.6

 ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל משתתפי המכרז.

יהפכ 9.7 זה  בסעיף  שניתנו כאמור  ותיקונים  אינטגרלתשובות, הבהרות  חלק  להיות  נפרד  ו  ובלתי  י 

 מסמכי המכרז.  ממכלול

ו/או מי   המנכ״לניתנו על ידי  תשובות ש  הסתמך על  המציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו  9.8
כחלק   להצעתו  צורפו  והן  זה,  בסעיף  כאמור  בכתב,  לו  ניתנו  התשובות  אם  אלא  בלתי  מטעמו, 

 . נפרד הימנה

 

 המועצהרכוש  - המכרזמסמכי  .10

רכושה    המכרז י  מסמכ בהשאלה למטרת    המועצהשל  הינם  למציעים  נמסרים  והם  וקניינה הבלעדי, 

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

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

 .  האחרון להגשת ההצעות

 

 ע ת והבטחת הצעת המציערבות לצורך השתתפו .11

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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המכרז 11.1 תנאי  את  לקיים  המציע  של  התחייבויותיו  ולהבטחת    ובשלמות,  בדייקנות  להבטחת 

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

למסמכי    1-דמסמך  ה )ובלתי מותנית, חתומה ומבוילת כדין, לפי הנוסח המצורף למסמכי מכרז ז

ב של  המכרז(  )  5,000סכום  אלפים  ש"ח  הבנקאית  ש"ח(  חמשת  הערבות  ״מבקש״  חייב  שם 

    .במכרז זההמציע  ת זהה לשםלהיו

ותוקף הערבות יעמדו בדרישות סעיף זה  המועצה תקבל   גם ערבות בנוסח אחר, בתנאי שסכום 

 וכי הערבות תהיה בלתי מותנית לפקודת המועצה. 

ליום   11.2 עד  בתוקפה  תעמוד  מתחייב    .6/23/19הערבות  המועצה,  דרישת  פי  ועל  הצורך  במידת 

 וכה במכרז.    פת עד לקביעת זלתקופה נוסשל הערבות המציע להאריך תוקפה 

צדדית של  -אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חדתהיה    הערבות 11.3

 ראש המועצה או הגזבר ו/או מי מטעמם.  

ה  ם מי שיקבע ע״י המועצלה לאחר שיחתם הסכם עהערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקב 11.4

צעת המציע מסיבה כלשהי. מציע שהערבות שהוגשה על ידו במסגרת ה  לאחר פסילתכזוכה, או  

הצעתו במכרז הוחזרה לו כאמור, לא יוכל לערער על הזכיה במכרז או על תוצאותיו, אלא אם 

חזרתה  חודשים מיום ה 3הינו  כן המציא למועצה במצורף לבקשתו לערער, ערבות שתום תוקפה 

 עתה של ערכאה שיפוטית מוסמכת בערעור. כרעד לקבלת הה לפי דרישה למועצה, ויאריכ

 לא תידון כלל. -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 11.5

בע״פ,   11.6 או  בכתב  טענותיו,  את  להשמיע  הזדמנות  למציע  שנתנה  לאחר  רשאית,  תהיה  המועצה 

פי שיקול דעתה    עלאת חלקו,    הנקוב בה או  ולחלט את מלוא הסכום  יג את הערבות לפירעוןלהצ

המוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכלל  

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

בתוקפ בעודה  חלקמההצעה  מכל  בו  חזר  או  ו   ה,  שהיא  צורה  בכל  למל/שלה  סירב  אחר  או  א 

ת ממנו בגין הזכייה במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה וליתר  שוהדרי

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

פגע בזכות המועצה  ה. חילוט הערבות לא י קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצע 

 הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.ן המציע, בגי וע פיצויים מלתב

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות   11.7

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

 

 ים ועדת המכרזהחלטות  .12

 ביותר או הצעה כלשהי. הנמוכההצעה  את ה לקבל מחוייבת  ועדת המכרזיםאין  12.1



10 

 

_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים  לעיל,    12.1בסעיף  מבלי לגרוע מכלליות האמור   12.2

מטעם המועצה לבחירת הזוכה, רשאית הועדה לשקול, בין היתר את הפרמטרים המפורטים  

 -להלן:

 ;המבוקש על ידי המציע  המחיר 12.2.1

 ת;בודות דומו ר לביצוע עהמוניטין והניסיון של המציע בקש 12.2.2

ניסיון קודם של המועצה עם המציע )ככל שקיים(. מודגש, כי ניסיון קודם שלילי של  12.2.3

 המועצה עם המציע יכול להביא לפסילת הצעתו של המציע;

ובמוב 12.2.4 ובכושרו לבצע את העבודות בטיב מעולה  עדים המפורטים  יכולתו של המציע 

 במכרז.

עשוי 12.2.5 ו/או  פרמטר אחר אשר קשור  על  כל  מעו  להשפיע  של העבוד ביצוע  נשוא לה  ות 

 המכרז בהתאם לתנאי המכרז.

מצאה הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק   12.3

, אישור  הגשתה  בעתשבשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה,  

 . 1992 -״ברזים, התשנב׳ לחוק חובת המכ2 כהגדרתם בסעיף ותצהיר

ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר יש למועצה עימם ניסיון קודם,   12.4

רשאית   המכרזים  ועדת  תהיה  כן  המועצה.  רצון  לשביעות  עבודתם  בעבר  ביצעו  לא  ואשר 

מצי של  הצעות  דעתה  שיקול  לפי  לדלדחות  נוכחה  היא  אשר  אינם  עים  שכישוריהם  עת 

 בטיב ובאיכות ראויים.  ותיצוע העבוד פקים לצורך במס

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח לכאורה   12.5

 .קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז

תו, הסברים  , בעת הדיון בהצעמציעהשומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת    ועדת המכרזים 12.6

ימים    3הסברים והניתוחים הנדרשים בתוך  ור את כל ה מתחייב למס   והמציעחי מחיר,  וניתו

ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא    המציעמיום הדרישה. אם   ו/או  יסרב למסור הסבר 

 . עהיניח את דעתה, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצ 

המכרזים 12.7 ו/ועדת  מ,  שהסמיכה,או  לא    י  )אך  רשאית  להזתהא  מצי חייבת(  לברר  מין  כדי  ע 

פרטים בהצעתו, וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע  

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע    ועדת המכרזיםמהאמור לעיל,  

בויותיו  לביצוע התחיימציע ו/או מי מטעמו,  ניסיונו ויכולתו של הנוסף אודות הצעתו, לרבות  

למכרזפ   על ההצעה  ו/או  המכרז  מסמכי  לערוך    . י  חייבת,  לא  אך  רשאית,  הועדה  תהא  כן 

ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו , לרבות באמצעות פניה לרשימת  בדיקות וחקירות אודות 

במכרז הצעתו  במסגרת  המציע  שהמציא  ההלקוחות  אך  .  רשאית,  תהא  חייבת,  וועדה  לא 

 . עשו( לצורך הערכת ההצעותשנ )אם וככל  צאות הבדיקותלהשתמש בתו

או   12.8 תנאיה,  או  מחירה  בשל  סבירה  בלתי  שהיא  הצעה  לפסול  רשאית  תהיה  המכרזים  ועדת 

שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה  

פי מסמכי המכרז, אםשלא במבנה הדרוש ע אופן הגשת ההצ  ל  מונלדעתה  ע את  עה כאמור 

 הצעה כראוי. ה  הערכת
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 פיצול העבודות בין מציעים .13

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מספר   13.1

 זוכים. 

שיקו 13.2 למועצה  יהיה  כאמור,  זוכים  מספר  בין  העבודות  את  לפצל  המועצה  דעת  החליטה  ל 

זוכים ו/או למציעים, לא  ולם השונים,  ות בין הזוכיאשר לדרך חלוקת העבודמוחלט ובלבדי ב

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

לא בוצעו עבודות בהיקף כלשהו ו/או בוצעו עבודות בהיקף נמוך מההיקף הצפוי ו/או נדחה   13.3

כל  ו/או לזוכה  למציע    תהאלא  ם כאמור,  עבודות בין מספר זוכיל עבודות ו/או פוצלו  ביצוען ש

לא  ו/או הזוכה  המציע  ותביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  

 . בתמורה שתשולם לויהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

 

 חובת הזוכה עפ״י המכרז  .14

״יע הודעה על זכייתו בקיבל המצ 14.1 )להלן:  )״(, הרי שבתוך  הזוכהמכרז  י 7שבעה  ממועד  מים  ( 

המסמכים   את  למועצה  להמציא  עליו  יהא  במכרז,  זכייתו  בדבר  המועצה  הודעת  קבלת 

 -הבאים:

בסעיף   14.1.1 כמפורט  העבודות,  ביצוע  להבטחת  הבנקאית  פי  להסכם  6.1הערבות  ועל   ,

המצורף   המכרז.  2-דכמסמך  הנוסח  מסירת    למסמכי  בנוס עם  הנ"ל,  הערבות  ח 

לזוכה  חזתוחת דעתה של המועצה,  להנ פי הוראת הערבות ש ר  על  הומצאה למועצה 

 לעיל.  11סעיף 

כנדרש   14.1.2 על עריכת הביטוחים  ביטוח מטעמו  פי    בהסכםאישור חתום מאת חברת  על 

 .(׳זמסמך נוסח אישור על קיום ביטוחים )

ו מקצתם, תהיה  ם א כולכאמור לעיל,    14.1בסעיף  אחר התנאים המפורטים  זוכה  לא ימלא ה 14.2

להצעת המציע. סכום  הערבות שצורפה    לחלט את תו במכרז וטל את זכייהמועצה רשאית לב

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

גוע בכל  המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור, לא יהיה כדי לפ

בשל הפרת ההתחייבויות    להים שנגרמו  זוכה עקב נזק שיעמדו למועצה כנגד הזכות או סעד  

 . שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז

  המועצה  , תהא  לעיל  14.1מבלי לגרוע מהאמור במקרה בו לא יקיים הזוכה את האמור בסעיף   14.3

יקול  מציע אחר וזאת לפי ש   להתקשר בהסכם עם  ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה

  תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של   או כל טענה ו/וכה לא תהיה  דעתה הבלעדי. לז 

 עם מציע אחר במקומו.   המועצה

בין ההצעה  את ההפרש    למועצהיהיה הזוכה חייב לשלם    –עם מציע אחר    המועצה   התקשרה   14.4

ו   שנבחרה על ידי המועצה בכספי    םג ית לצורך זה להשתמש  רשא  המועצהלבין הצעתו הוא, 

 ל. הערבות שחולטו כמפורט לעי

שההפ  היה 14.5 המועצהרש  ידי  על  שנבחרה  ההצעה  מסכום   בין  קטן  הזוכה  של  הצעתו  לבין 

תהא רשאית לחלט את    המועצההערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ו
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  תהא רשאית לחלט   מועצה ההערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי  

במלואה גם במקרה בו לא תתקשר יע  המצ  ת הצעתולהבטחתפות במכרז  את הערבות להשת

 עם מציע אחר במקום הזוכה.

כנגד הזוכה עקב הפרת    המועצה  לרשותוע בכל זכות או סעד שיעמדו  אין באמור לעיל כדי לפג  14.6

 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

  עבודה חתום צו התחלת    העבודות על פי ההסכם, לאחר קבלתע  יחוייב להתחיל בביצו   הזוכה 14.7

 . בהסכםנהל, ולעמוד במועדים הקבועים בצו התחלת העבודה ו/או  על ידי המ 

, בהתאם להנחיות המנהל ולשביעות רצונו  בהסכםהזוכה יידרש לבצע את העבודות, כהגדרתן   14.8

 המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.ורצון  

במהלך תקופת  המנהל,  עם    ורצוף  דיישמור על קשר מי , יידרש הזוכה ללצורך ביצוע העבודות 14.9

 . אותם יחזיק על חשבונו תוך שימוש במכשיר קשר )ביפר, טלפון וכיו"ב( ,ההתקשרות

את    הזוכה 14.10 יעביר  ולא  יסב  ו/או  ההסכםלא  פיו  על  הנאה  טובת  כל  או  מקצתו,  או  כולו   ,
במיש לאחר  פיו  על  בעקיפין.התחייבות  או  להעסיק  הסר    למען  רין  יורשה  לא  הזוכה  ספק, 

משנה ביצ   קבלני  העבולצורך  מבלי  וע  ובכתב.  מראש  המנהל  אישור  קבלת  לאחר  אלא  דות, 
לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י  

 במסמכי המכרז. מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי המועצה, הכל כאמור 

לקבהזוכה   14.11 זכותו  את  להמחות  זכאי  יהיה  כללא  סכום  מ  לת  זה    מכרזלפי    המועצהשהוא 
קיבל   אם  אלא  גזבר  מראש  לאחר,  של  בכתב  לכך  רשאית   המועצה  .המועצההסכמה  תהא 

ההמחאה   התניית  או  סכומים  להמחות  סירוב  לרבות  זה,  בעניין  הזוכה  לבקשות  לסרב 
  בות הזוכה או תנאים בדבר הגדלת ער  ל דעתה הבלעדי, לרבותבתנאים שייראו לה לפי שיקו

 . שיכרת בין המועצה לבין הזוכה ההסכםות נוספים להבטחת ביצועו של  ונ קביעת בטח

המועצה ערבות להבטחת התחייבויותיו בתקופות הבדק בנוסח    להפקיד בידיהזוכה מתחייב   14.12

ובתנאי  3-דכמסמך  המצ"ב   במועדים  ובסכומים,  המכרז  בהסכם  למסמכי  המפורטים  ם 

 סמכיו. ובמ

 ובמסמכי המכרז. ההסכםוסח מפורטים בנ להתקשרות  יתרת התנאים וההוראות ביחס 14.13

 

 מפגש מציעים  .15

  מנכ״ל ההתכנסות תהיה במשרדי    .13:30בשעה    1/3/23המועצה תקיים מפגש מציעים ביום   15.1

 , אבן יהודה. 53המועצה, ברחוב המייסדים  

חובה 15.2 הינו  המציעים  ישתתףמצי.  מפגש  שלא  המ  ע  להגיש  ציעים,  במפגש  רשאי  יהיה  לא 
 גש, תיפסל על הסף.ככל שתו -צעתוגרת המכרז, והמסב הצעה

תבוצע 15.3 בהם  בשטחים  סיור  יערך  המציעים  מפגש  בתום   ותהעבוד  נהבמהלך  המכרז.  נשוא 

זה   מפגש  שאלות.  על  ולמענה  הבהרות  למתן  שיוקדש  המשתתפים  עם  מפגש  יערך  הסיור 

ממפ חלק  ש מהווה  השאלות  המציעים.  הגש  וכן  התשובות  שינתנ ישאלו,  יתועדו  הבהרות  ו 

ממסמכי    קול וטובפר נפרד  בלתי  חלק  יהא  הפצתו,  עם  זה,  פרוטוקול  למשתתפים.  שיופץ 

 המכרז וההסכם כשייחתם עם הזוכה. 

 

 מועדיםוהגשת הצעות  .16
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ינקוב   16.1 ההפחתהבמסמך  )  –בהצעתו  המציע  שיעור  את  בלבד(  '(  מצי  )באחוזים  ע  שהוא 

במה הנקובים  הכמויותמחירים  ביצ1-גמסמך  )  כתב  בגין  העבודות  (,  יש     רז.המכ   נשואוע 
)לרבות   בלבד  הנחה  בשיעור  הכמויות 0%לנקוב  כתב  למחירי  תוספת  ציון  בתוספת.  ולא   )

 יגרום לפסילת ההצעה. 

)לרבות 16.2 המוצע  ההפחתה  יהיה    0%  שיעור  לאחר  אחידהפחתה(  ספרות  שתי  עד  יכלול   ,
ויהנקודה הנק,  פריט  כל  בגין  הכמויותוב  חול  תנקוב  בכתב  אשר  הצעה  הפחתה בשיעור  . 

אחידבל למחירי  תי  הכמויות,  שתידון  כתב  מבלי  הסף,  על  לשתי    .תיפסל  מעבר  סיפרה  כל 
 הספרות לאחר הנקודה תימחק.

  יםכולל "(מחיר התמורה" :)להלןהמציע, כמפורט בהצעה המחירים המוצעים ע"י מובהר כי  16.3
 ותבביצוע העבוד  ותג שהוא הכרוכהרגילות מכל מין וסו  ות בין המיוחדות וביןאת כל ההוצא

המכרז תנאי  פי  וכיוצ״בעל  תנועה  הסדרי  לעובדים,  תשלומים  היטלים  מיסים,  לרבות   , .  
לרבות הפרשי הצמדה    לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא למען הסר ספק  

לתמורה  למדד.   יתווסף  לעיל  האמור  אף  דעל  עפ"י  בשיעורו  ע"י  מע"מ,  ישולם  אשר  ין, 
 . המועצה

 -׳מסמך ב  -הצעת המציעים הכלולים במסמכי המכרז.  ק על הטפסוגש אך ורמציע תהצעת ה 16.4

מקוריים עותקים  בשני  ההצעה  תוגש  מסמכי  המציע    החתומים.  ידי  ועמוד על  עמוד   בכל 

לבנה חלקה.  מעטפה  כל המסמכים הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, לתוך  ליוכנסו בצירוף  

סג  טפההמע תוגש  המציע  הצעת  את  וחתומההמכילה  ידנבאופ  ורה  רק  ין  מצויין  כשעליה   ,

בנוכחות    _",11_/2023מס'    פומבי"מכרז   המועצה    מנכ״ל ותוכנס לתיבת המכרזים במועצה 

 בלבד.  12:00בשעה   19/3/23ו/או מי מטעמו עד ולא יאוחר מיום 

א תתקבל  לעיל. ל  16.4ר בסעיף  ננה מסירה ידנית כאמואין לשלוח הצעות בכל דרך אשר אי 16.5

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה    . 16.4ד כאמור בסעיף  מוער השנתקבלה לאח  הצעה

 .הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין ההצעות למכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים

ידו.   16.6 על  היה המציע תאגיד או  על המציע להגיש הצעתו באופן שכל מסמכי המכרז חתומים 

כ ש חתימה  יחתמו  מוותפות,  מספר  החתימה/האמור  את    פיםשות רשי  לחייב  המוסמכים 

של   המלא  שמם  פירוט  ותוך  התאגיד/השותפות,  לחותמת  בצירוף  התאגיד/השותפות, 

 החותמים, מספרי זהותם וכתובתם.

ימים    90שך  כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למ 16.7

האריכה לתקופה  ע למציאית לדרוש מהועצה תהיה רשבוע להגשת ההצעות. הממהמועד הק

 נוספת, כפי שתורה המועצה, וזאת עד לקביעת זוכה במכרז, והמציע יהיה חייב לעשות כן. 

 

 ביטול המכרז ו/או שינויים בו  .17

לרב  17.1 מתאימה,  הצעה  אף  תוגש  לא  באם  המכרז  את  לבטל  רשאית  תהיה  ביחס  המועצה  ות 

ו/או   מהצע לאומדן  יותר  תוגש  לא  מ אם  ו/או  אחת  תקציביה  מכל  אר   ות,סיבות  או  גוניות 

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

תהיה רשאית לנהל מו״מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר ולהתקשר עם  

 ועל פי דין. י שיקול דעתה הבלעדי  ורמים האחרים הנ״ל לפ מי מהמציעים ו/או הג
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תישא   17.2 לא  לכל  המועצה  אחריות  ו/או  בכל  הכנת  עם  בקשר  למציע  שיגרמו  נזק  ו/או  הוצאה 

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

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

 ביטול המכרז. 

 י המכרז מכמסוזכות העיון בסודיות ההצעה  .18

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי   18.1

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

עסקיים )להלן:  מסחריים ו/או סודות    מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות  18.2

מציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ר בהם עיון לעתו אין לאפששלד״(  החלקים הסודיים״

 -ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

הסודיים   2.118.  החלקים  מהם  בהצעתו  במפורש  יציין  מילוי  המציע  של  דרך  ו על    4-מסמך 

 . למסמכי המכרז

סכים ללא כמי שהמועצה  דיים בהצעתו, תראהו הימן את אותם חלקים סומציע שלא ס 18.2.2 

למסי מציע  סייג  במכרז.  כזוכה  ויוכרז  במידה  האחרים,  המציעים  לעיון  הצעתו  רת 

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

לעיון המציעי ם האחרים, במידה למסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים 

 רז כזוכה במכרז.ויוכ

הסימ 18.2.3  בהצעתו  ן  סודייםמציע  אותם חלקים  כי  סייג,  ללא  שהסכים,  כמי  יראוהו   ,

חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם 

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

 חרים. ים אלה של המציעים האבחלק

ספק   18.2.4  הסר  שיקלמען  כי  בלעדית  ה  וליודגש,  נתון  כאמור  העיון  זכות  היקף  בדבר  דעת 

 למועצה ולוועדת המכרזים, ואלו יפעלו על פי דין בעניין זה.

סודיים  18.2.5  כחלקים  הגדיר  הזוכה  שהמציע  בחלקים  עיון  לאפשר  המועצה  החליטה 

פרק   להשיג על החלטתה בתוך  שר לוותאפ  ,אה לזוכה במכרזבהצעתו, תיתן על כך התר

 ידה ובהתאם להנחיותיה.  קבע עלהזמן אשר י

הגדיר  15.2.6  אותם  בחלקים  עיון  בדבר  במכרז  הזוכה  השגת  את  לדחות  המועצה  החליטה 

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

 מבקש העיון. 

 

_________________________ _ 

 ראש  המועצה  
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 הודה מית אבן י מועצה מקו
   ___ 11__/2023מס'   רז פומביכמ

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 

 ' במסמך 
 הצעת המציע

 

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 נ.,ג.א.

 הישוב ברחבי  וכרסום עציםגיזום לביצוע עבודות  __11_/ 2023 מס' פומבי מכרז הנדון: 

___   ו/ אני .1 ת.ז./ח._  ______________הח"מ  ___ מס׳  _________________________,  פ./ח.צ. 

טל:    ,____________________ עיר   ,_____________________________ מרחוב 

בזהירות, קראתי/נו  ______________________   בחנתי/נו  כי  ומאשר/ים,  מצהיר/ים, מתחייב/ים 

מכרז    את  -יחד  כולם  -תים להוולמכרז הנדון, והעתיד  מסמכי המכרז הנוגעים  בעיון והבנתי/נו את כל

ו/או הבהרות שנוספו    __11_ /2023פומבי מספר   ו/או שינויים  עיון בתיקונים  לרבות  על כל מסמכיו, 

למתן   הנוגעים  הפרטים  כל  שערכתי/נו,  בירורים  בעקבות  לי/לנו  שנודעו  וכן  המכרז,  למסמכי 

ו המכרז  נשוא  לראהשירותים  לביצועם.  חת האפשרות  מצרף/ים  הנני/ו  כל    ימתי/נו יה  י  מכמסעל 

 ׳(.       ח -מסמכים א׳המכרז )

כל  ואת כל פרטי המכרז וכל מסמכי המכרז, וכי תנאי המכרז    נו/ והבנתי  נו/ כי קראתי ים/מצהיר  ו /הנני .2

על   המשפיעים  האחרים  המכרזהגורמים  נשוא  העבודות  ליביצוע  ומוכרים  ידועים    ו /ואני,  לנו/, 

 בהתאם לאמור לעיל.   נו/ עתיהצ  את נו/עתי, כי קבים/מצהיר  ו/ הנני  . כןלהם  מים/מסכים

שבדקתי .3 הנוגעים    נו/לאחר  הפרטים  שכלל  ולאחר  לעיל,  האמור  כל  העבודותאת  ידועים    לביצוע 

לי אנינו/ומובנים  עצמי  ים/מציע  ו/ ,  על  במסמכי    נו / לקבל  הכלולים  והתנאים  ההתחייבויות  כל  את 

בעבור  ,  נו/ בהתאם להצעתי  ןמהחלק    ו כלו/א  לבצע את העבודות בכלל זה  ז בלא כל הסתייגות, ו המכר

 .   התמורה הנקובה על ידי/נו להלן בהצעתנו זו

 אני/ו  מצהיר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים בזאת כי:  .4

הדרושים   4.1 והכישורים  הניסיון  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעל/י  לביצוע  אני/נו 

גם מבחינה  ו  נדרשים,   יונותמכות וריש, גם מבחינת הסמבחינת המימוןנשוא המכרז, גם    ודותהעב

 , בהתאם לכל מסמכי המכרז. לרבות בהקשר של ניסיון מקצועי  מקצועית

יש בכוחי נו/ ברשותי 4.2 על    נו /, או  וכח האדם הדרושים  כל הציוד, המתקנים, החומרים  להשיג את 

 .ההסכםלתנאים שבמסמכי חוזה בהתאם לדרישות ו נשוא המכרז/ה   לבצע את העבודותמנת 

הוראות  ים/מסוגל  נו/הנני 4.3 פי  על  ההתחייבויות  ו/או  הדרישות  כל  את  לבצע  שהיא  בחינה  מכל   ,

ואני/נוהמכרז/החוזה ואזכהים/ מתחייב  ,  במידה  כי  איתי   נזכה/ ,  תתקשר  והמועצה    נו /במכרז 

העבודותבהסכם,   בשלמות  אבצע/נבצע את  בהתאןנשוא המכרז  ולדר,  לצורכי המועצה  ישתה,  ם 

ה  למסמכי  התמומתמכרז,  בהתאם  רצונ נו/ בהצעתי  ה הנקוב  רה ורת  לשביעות  של    ה,  המלא 

 . המועצה
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מסמך  אני/ו עומד/ים בכל תנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים ) 4.4

 למסמכי המכרז(.  1-א

 -ביצוע העבודות ידוע לי/נו, כי ככל שאזכה/נזכה במכרז, אדרש/נדרש לצורך 4.5

דרש על ידי המועצה  ומם נם אשר גיזם של העצימנוף או סל המתאים לגובהמש בלהשת 4.5.1

 ועל פי צרכיה.

הגזם   4.5.2 את  לערום  היתר  בין  אחראי  יהא  אשר  הגיזום,  ביצוע  בעת  נוסף  באדם  להסתייע 

 במהלך ביצוע העבודות. 

  טרקטוריערם הגזם באמצעות כלי ייעודי לריכוז גזם )  הגיזום    עבודות כל    במהלך ביצוע  

 . (חובק גזם/ מיני מעמיס/

 טיחות הנדרשים על פי דין. עי הבל אמצט בכלנקו 4.5.3

מקום  , לרבות בדיקת  י/נוצעתך תימחור מדוייק של הכל הטעון בדיקה, לצורהיטב את  בדקתי/נו   4.6

העבודות הנ ביצוע  אותה  ההצעה  תימחור  לצורך  הרלבנטיים  הפרטים  כל  השגת  ,  ים/ מגיש  ני/ו , 

רים הנחוצים כדי  אחהאמצעים ה ונקיטת כל    ההסכם  צוע, קריאתודרכי הבי  העבודותכולל היקף  

וכמ  בעת  גלות  ת הקשיים העלולים להתות העבודה הנדרשת, ואלחקור את תנאי המקום, מהות 

והכנתי/הכנו  העבודות,  הצעת  ביצוע  ולאחר    י/נואת  הנ"ל,  הפרטים  כל  על  בהתבסס 

 . הטעון בדיקה כל היטב את  תי/בדקנושבדק

לעיל,לאחר שבדקתי/נו א 4.7 כל האמור  ה  ולאחר שכלל  ת  ידועים  נוהפרטים  העבודות  לביצוע  געים 

כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי    צמי/נו אתלקבל על ע  ים/מציע ו  / ומובנים לי/נו, אני

,  נו/ לבצע את העבודות ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתיהמכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה  

בסעיף    כנקובו במכרז,  שהצעתי/נ   ויות בהפחתת שיעור ההנחההכמ  בכתבלפי המחירים הנקובים  

 . להלן 14

המבוקשת   4.8 כאמור /ידי   עלהתמורה  ההוצאות    תוכולל  תסופיושלית,  אפ  ה הינ  נו  כל  בין    -את 

על פי תנאי    -  ההסכםנשוא המכרז/  העבודותמיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע  

נוספת כלשהי  רה  אי/ם לתמוה/נהיה זכידוע לי/נו, כי לא אהי  ציע.מהלרבות רווח    ההסכם,המכרז/

 מעבר לנקוב בהצעתי/נו. 

נו לאורך תקופה של שנה, החל ממועד כריתת הסכם  השירותים על פי הסכם זה ינת ידוע לי/נו כי   4.9

פי  בהתאם לצורכי המועצה,  שרות עם הזוכה,  ההתק   כפי שתוצאנה   ותה חתומת עבוד והזמנועל 

 .  מעת לעת  לזוכה במכרז

המועצה אינה מחוייבת להזמין עבודות בהיקף כלשהו מההיקף  כי    ונ /ייקובל עלי/נו ומכן ידוע ל 4.10

להזמין את  ך שמורה לה הזכות  אלמסמכי המכרז,    1-כמסמך גהמצורף  הנקוב בכתב הכמויות,  

 .  20%עד של הנקוב בכתב הכמויות בתוספת העבודות בהיקף 

ובת הנאה על פיו ו/או  ל ט צתו, או כ, כולו או מקההסכםאת  הסב ולא להעביר  נני/ו מתחייב/ים לא לה .5

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

לאחל אלא  העבודות,  ביצוע  לצורך  משנה  קבלני  מבלי  העסיק  ובכתב.  מראש  המנהל  אישור  קבלת  ר 

ללג לעיל,  האמור  מן  מרוע  קבלני  בהעסקת  יהא  מא  לגרוע  כדי  מסמכי    תיי/נוהתחייבויושנה  עפ"י 

       .המכרז, לרבות אחריותי/נו כלפי המועצה, הכל כאמור במסמכי המכרז
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אהיה/נהי  .6 לא  כי  לי/נו  זכות  ים/זכאיה  ידוע  את  מ  י/נולהמחות  שהוא  כל  סכום  לפי    המועצהלקבלת 

אית  תהא רש המועצה  .המועצהגזבר בכתב של  הסכמה לכך מראש  תי/נולאחר, אלא אם קיבל ההסכם

בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה    י/נוקשתלבב  לסר

ו קביעת בטחונות נוספים להבטחת  א ת  יוערבוה תנאים בדבר הגדלת    לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות

     ההסכם.ביצועו של 

ו בתקופות  בויותיי/נטחת התחיייד בידי המועצה ערבות/ ערבויות להבפקלה   ים /מתחייבהנני/ו    בנוסף  .7

ע וכן בתקופת הבדק בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז ובסכומים, במועדים ובתנאים המפורטים  הביצו

 . במסמכיובהסכם ו

ביצוע העבודות    לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך כמו כן אני/ו מתחייב/ים   .8

 . המכרזנשוא 

, גם אם לא הוזכרה במפורש  בהסכםזו ובכלל זה  ברת מכרז  ופיעה בחוכי כל התחייבות המ  נו/ ידוע לי .9

 . נו/בחלק זה, מחייבת אותי

נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי    העבודותלבצע את    ים/מתחייב  ו/במכרז הנדון, הנני  נזכה/אזכה  אם .10

 . בהסכם, וזאת תוך התקופה הקבועה המועצהרצונה המלא של ,  ולשביעות ההסכםהמכרז ולמסמכי  

)  ים/ מתחייב  ו/תתקבל, הריני  נו/תיהצעאם   .11 זכייתי/נו  7בתוך שבעה  ימים מתאריך הודעתכם בדבר   )

 -םבמכרז להמציא לידיכם את המסמכים הבאי

בסעיף   11.1 כמפורט  העבודות,  ביצוע  להבטחת  הבנקאית  הנוסח  להסכם  6.1הערבות  פי  ועל   ,

 כרז. למסמכי המ 2-ד כמסמך  המצורף

על פי נוסח אישור    בהסכםם כנדרש  ת הביטוחיו על עריכאישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמ  11.2

 (.׳זמסמך על קיום ביטוחים )

לי   ים /מצהיר  ו/ אני .12 ידוע  כי  לאנו/בזאת,  שאם  הפעול  נבצע/ אבצע  ,  לעיל,    11בסעיף    ה המנוי  האת 

במכרז תבוטל,  והמועצה תהא    נו/וא המכרז, זכייתינש  לבצע את העבודות  נו / את זכותי  נאבד/אאבד

מצ  קשרלהתרשאית   אחרעם  המועצה  יע  לרשות  שיעמדו  סעד  או  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  זאת  כל   ,

 .ו עם הגשת הצעתי/נו למכרז זה כנגדי/נו עקב הפרת ההתחייבות שנטלתי/נו על עצמי/נ

 . וע בהסכםבק, בהתאם למאיתנו/מנידרש מי להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שי  ים/מתחייב ו/הנני .13

את   .14 בעיון  שקראתי/נו  תנאילאחר  ה  מלוא  הנלווים, הסכם,  המכרז,  המסמכים  וכלל 
את   לבצע  מציע/ים  הנני/ו  והמפרט,  שבמסגרתו  והמחירים  הכמויות  כתב  לרבות 

ולתנאי  העבוד להוראות  בהתאם  להן,  הנלוות  העבודות  כל  לרבות  המכרז  נשוא  ות 
למסמכי המצורף  נספחיו  ההסכם  כלל  על  %  המכרז  של  אחידה  בהפחתה   ,  ______

מהמחירים  ______________  )במילים: ב________________(  כתב  הנקובים 
 . (1-גמסמך ) הכמויות

זכ  כי התמורה לה אהיה/נהיה  לי/נו,  ידוע  על להווה  בפועל תיגזר ממכפלת הכמויות שיבוצעו  אי/ם 

 . לעל ידי/נו כאמור לעי ההפחתה האחידה שהוצעהידי/נו בפועל במחירי כתב הכמויות, בניכוי 

מו ספק  ומודג להסרת  על כי  ש,  בהר  המוצעת  הפריטים    אחידההינה    נו /ידי   -ההפחתה  כל  על  ותחול 

 . כתב הכמויותב המפורטים
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

הפחתה ) אחוז  להציע  לרבות  ד  חיא  ניתן  ל"מחירי    %0בלבד  תוספת  תחיל  אשר  הצעה  הפחתה. 

  . כל ספרה מעבר לשתיי שתידוןהסף, מבל תפסל על  ה לא אחידים  ו/או תחיל שיעורי הפחת  "המחירון

 .(תימחק חר הנקודהספרות לא 

במקרה של סתירה בין הסכומים הנקובים על ידי/נו במסגרת הצעתי/נו זו, במספרים ובמילים, ייקבע  

 . ום הגבוה יותר מבין השניים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצההסכ

בין  צאות,  את כל ההוהעבודות, כולל    על ידי/נו עבור ביצוע י שיעור ההנחה המוצע  הנני/ו מצהיר/ים, כ

היתר   בין  בחשבון  ולוקח  העבודות,  בביצוע  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות 

והפרעו  התמורה  מטרדים  מחיר  ועוד.  זמניות  עבודות  מפוצלות,  עבודות  העבודות,  ביצוע  במהלך  ת 

אקבל/נק ההנ אותו  בשיעור  בהתחשב  כבל  מהווה  שהצעתי/נו  להתחיי חה  מלא  נשוא בויותיי/ניסוי    ו 

רכב,   בכלי  שימוש  ופריקה,  הובלות  חומרים,  עבודה,  כלי  ציוד,  אדם,  כוח  לרבות  הסדרי  ההסכם, 

כל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. מובהר בזאת, סים, היטלים ו, ביטוחים, מיתנועה

לי  תשולם  לא  ב/כי  נוספת  תמורה  כל  נשנו  העבודות  ביצוע  כל  גין  על  המכרז  בהןוא  מעבר הכרוך   ,  

 למחירים הרשומים בכתב הכמויות בניכוי ההפחתה המוצעת על ידי/נו. 

כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על    נו/ ידי-לבניכוי ההפחתה המוצעת ע  כתב הכמויותלמחירי   .15

 . המועצה ידי 

וה  נו/ להצעתי  פים/מצרף  נו/הנני .16 המסמכים  כלל  עלאת  הנדרשים  סעיף    אישורים    1-אבמסמך    6פי 

 המכרז.   ילמסמכ

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

 . נו/ צעתיעלולה לפסול ה

הגשת הצעות  יום מהמועד האחרון ל   90במשך תקופה של    נו/זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  הצעתי/נו .17

. ת לעת עד לבחירתו של זוכה במכרזעמ  נו/צעתיקפה של הויוארך ת  ,ה ותדרוש המועצהידבמ  למכרז.

 הערבות הבנקאית תוארך על ידי/נו גם כן, ככל שאדרש/נדרש להאריכה על ידי המועצה.

לי .18 ולדרוש ממני  נו/ידוע  לחקור  הזכות  המכרזים שמורה  לוועדת  מידע/ מס  מאיתנו/כי  כל  מך  להציג 

להוכח שיידרש  כשירותינוסף  ניסיונינו/ ת  מומחיותינו/,  התאמת נו/,  השירותים  נו/י,  לרבות  למתן   ,

ואני וכיו"ב  להנחת    ים/ חייב  נהיה /אהיהו  / המלצות,  המסמכים,  המידע/  מלוא  את  לוועדה  למסור 

אסרב  אם  להסיק    נסרב/דעתה.  הוועדה  רשאית  כאמור,  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר  מסמך,  למסור 

 .זו נו/ לפסול את הצעתי ת לפי ראות עיניה ואף מסקנו

נ  .19 זו  יאם הצעה  על  וכל אחד  די  חתמה  ביחד  מטה  החתומים  כל  היא מחייבת את  יותר מאדם אחד, 

יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל    מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון

 החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. 

הצעה כשרה עפ"י דיני  רה כהכשיכדי ל זו ב  נו/שאין בעצם הגשת הצעתי   נו/לי   , כי ידועים/מצהיר  ו/הנני .20

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

 סף שבו.מהותיים, לרבות תנאי הה

כל מסמכי    המכרז כמוה כחתימה עללמען הסדר הטוב הריני/ו מצהיר/ים כי חתימתי/נו על מסמכי   .21

 החוזה. 

ח  .22 בלתי  היא  זו  ובלתהצעה  לוזרת  ניתנת  ומחייבת  י  בתוקפה  עומדת  והיא  לתיקון,  או  לשינוי  ביטול, 

 כאמור דלעיל.  נו/ אותי
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

את   ים/ מקבל  ו/את תוכנו, אני   נו/את כל מסמכי המכרז והבנתי   נו/יבזאת כי קראת  ים/מצהיר   ו/ אני .23

נספחיוכל התנאים הכתובים במסמכ כל  על  עוררין  י המכרז  כל  על  ללא  מוותר/ים  ואני/ו  טענה  ,  כל 

 . כאמור על אי ידיעה ו/או אי הבנה  או דרישה המבוססותו/ או תביעה /ו

 או תיאום עם משתתפים אחרים. ים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר /נו מצהיראני/  .24

 
 

 :ולראיה באתי על החתום 

 ___________________  _____________________ 

 חתימה   תאריך 

 ____________________ _______ _________ ___ _____________________ 

 כתובת מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  שם מלא 

 ___________________  _____________________ 

 מס' פקס  לפון מס' ט

 
  

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

 אישור 

 ___________ הח"מ  בזא  _________________  התאגידעו"ד/רו"ח    אני  חתימ מאשר  כי  ה"ה  ת  ות 

  ,_________________ חותמת    בתאגידים  /מנהל   המשמש/ים________________,    התאגידבצרוף 

התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להציע  , את  מסמכי ההתאגדות  מחייבים, עפ"י 

 הצעתו כאמור לעיל.את 

 

 

 ___________________ _______________ _____  _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה 
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 ום וכרסום עצים ברחבי הישובת גיזעבודו
 
 1-גמסמך 
 

 כתב כמויות 
 

סה״כ לאחר הנחת   סה״כ כמות  מחיר ליחידה  

 הקבלן במכרז 

 

  20מעל עצים 

 מטר עם מנוף עזר 

  ₪ 75,00 עצים  50 ₪ 1,500

  20עצים עד גובה 

מטר  דילול גיזום  

 הפחתות משקל 

  ₪ 122,500 עצים  350 ₪  350

  15עצים עד גובהה

מטר דילול גיזום  

 הפחתות משקל 

  ₪  24,000 עצים 120 ₪  200

עצים ודקלים עד  

 מטר  12לגובה 

  ₪  22,500 עצים  150 ₪  150

יום צוות עבודה   

עד   7.00לגיזום מ 

014.0    

  ₪  36,000 ימים  10 ₪ 3,600

  ₪ 280,000   סה״כ

 כרסום גדמים 

   ס"מ 50עד 

300    ₪ 40 12,000    ₪  

כרסום גדמים מעל  

 ס"מ 50

400    ₪ 30 12,000    ₪  

הקפצת צוות גיזום  

עם מנוף גבוה  

לביצוע גיזום  

במקרי חירום  

)סכנה לתשתיות  

או חיי אדם( מחוץ  

לשעות העבודה 

הרשומות בגוף  

  ז )למשלהמכר

בקריסת  טיפול 

  ש"ח  25,000 10 ש"ח 2,500
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

ענפים/עצים  

 כתוצאה מסערה( 

  ₪   304,000   סה"כ  

 

 -:הערות

למועצה שמורה הזכות להורות על ביצוע   עצים שבוצע ברחבי הישוב.כמויות העצים נובעות מסקר 

אית צה רשועדגש, כי המ. על אף האמור מו20%עד כמויות המפורטות בטבלה לעיל, ובתוספת לה

 הזמין פחות מהכמויות המפורטות לעיל. ל

ה כפי שתוצאנ בודה חתומותהעבודות יבוצעו בהתאם לצורכי המועצה, ועל פי הזמנות עכך או אחרת, 

 ז מעת לעת. לזוכה במכר

 המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע״מ. 

לצורך ביצוע העבודות  קלן לספעל הקבבמסגרת סעיף ׳יום צוות עבודה לגיזום׳ המתומחר בטבלה לעיל, 

 -ובמהלך ביצוען

 מטר    17מנוף סל לגיזום לא פחות מ  -

 איסוף.לאיסוף הגזם לנקודת מיני מעמיס/ חובק גזם  /טרקטור  -

אנשים לכל הפחות )צוות   3גוזם מטפס, צוות מלווה נהג מנוף,  מכוון, עוזר גוזם  סה"כ  -

 . ה על פי יום צוות(ב יהיהחיו .ההעבודה יעבוד ברציפות בגיזום עצים על פי רשימ

 טבלת קנסות מוסכמים
 סכום הקנס בש"ח  תיאור מס"ד 
ביצוע העבודה ללא: תעודת גוזם מומחה ו/או    .1

אישור גיזום עצים בגובה ו/או אישורי  
משטרה להכוונת תנועה ן/או ביטוחים  

 מתאימים ו/או ציוד בטיחות אישי לעובדים

 ₪/מקרה  1,500

שלא   תודה אחריצוע עבגיזום עצים או ב  .2
 בהתאם להנחיות הגורם המקצועי ברשות 

 ₪/מקרה  1,000

 ₪/מקרה 500 ביצוע גיזום חלקי בלבד של עץ  .3
מריחת משחת גיזום על חתכים ופצעים  אי  .4

 ומעלה  2בגודל "
 ₪/מקרה 500

גרימת נזק לרכוש המועצה ו/או צד ג' ללא   .  5
 5 מתן פיצוי הולם ותיקון הנזק לנפגע בתוך

הקנס בנוסף לתיקון הנזק ופיצוי  עבודה )ימי 
 הנפגע( 

 ₪/מקרה  2,500

אי הגעה ליום גיזום / הקפצת חירום למרות   .6
 ם עם הרשות סיכום מוקד

 ₪/מקרה.  2,500

אי ריכוז הגזם או השארת ריכוז גזם במקום   .7
שמשאית איסוף הגזם לא יכולה לבצע את 

 האיסוף 

 ₪/מקרה  1,000
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 ה בן יהודמועצה מקומית א
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 
 2-גמסמך 
 

 ימפרט טכנ
 גיזום כללי  1.1

כולל גיזום באופנים שונים כמו גיזום לעיצוב צורת העץ. גיזום חזק  של עץ,    בעצים  הטיפול •

 גיזום ענפים בודדים, דילול הנוף וחילון על פי הוראות המפקח.

יע • בצהגיזום  כליורה  שה  ובעזרת  ביצוע  מקצועית  לצורך  המיועדים  ומתאימים  תקינים  ם 

המופיעו העבודות  וכל  דהגיזום  מתן  תוך  זה  במכרז  מיוחדת  ת  לב  ותשומת  בנושא גש 

 הבטיחות בעבודות ובטיחות לסביבה לרכוש ולציבור.

  ף לפי באופן מלא ורצו  ההסכםלביצוע כל עבודות הגיזום לאורך תקופת    ךעל הקבלן להיער •

 על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.  קבעיאות המועצה ולוח זמנים שהור

על • יבוצעו  הגיזום  עבודות  המפו   כל  הגיזום  כללי  גיזום  פי   " בחוברת  מאת רטים  נוי"  עצי 

 ישראל גלון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בהוצאת שה"מ. 

עקירה 1.2 כריתה,  מקדים,  גיזום  כוללות  הבור  ,העבודות  ומילוי  לופי   באדמה  כרסום  הגזם  אתר נוי 

 . כריתה ןללא רישיו איסוף מאושר ע"י המועצה ובתאום המפקח אין לכרות עצים

מקדי 1.3 סיור  יבצע  ברוהקבלן  כי  ויוודא  בשטח  הכלים   ותרם  וברשותו  העבודה  דרישות  לו 

 .היכולת והעובדים בעלי תעודות מתאימות לביצוע העבודות הנדרשות ,המתאימים

 הביטוחים המתאימים לעבודות נושא מכרז זה. ך אתו עורהקבלן מצהיר, כי הינ 1.4

ונציג המועצה את מועדי  1.5 ימי ואזורי פינוי  וסדר הגיזום בהתאם ל  הקבלן יתאם מול המפקח 

 .םהגז

על  רשימות גיזומים העצים ומיקומם מופיעים בטבלה במסמך מצ"ב שנערך על ידי אגרונום   1.6

ובבטבלאות,  לעיין    הקבלן מובן  ידוע  כי  מולוודא  הרור  לעבודה צב  התארגנות  אופן  עצים 

 וח דרישות והמלצות האגרונום.ופיענ

 .ודלגיזום המחולקים לפי ג מצ"ב נספח כמויות העצים ל

מול   1.7 יתואמו  העבודות  שבו.  וההנחיות  הכמויות  לכתב  בכפוף  הגיזום  עבודות  את  יבצע  הקבלן 

במידה   ומוקפד.  מקצועי  באופן  בשטח  המפקח  להנחיות  ובהתאם    פקח המ  וידרושהמפקח 

כל יחזור הקבלן על העבודות עד השלמת    , לחזור על עבודות באתר מסוים או עץ מסוים מהקבלן  

 .ההערות המפקח בשטח

מבצע העבודות בפועל )הגוזם( יהיה בעל תעודת גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות ויציג את   1.8

צים בגובה" ואשר תהיה  בנוסף, הגוזם יהיה בעל תעודה של "גיזום ע  התעודה בכל זמן שיידרש.

 בתוקף בזמן הגיזום. 

הגיזום יעשה בצורה מקצועית עם חתכים נקיים ללא פציעת הגזע שלא לצורך ולהקטין את פצע   1.9

  2כל חתך מ    עלאו "נקטק" או ש"ע  ר חובה למרוח משחת פצעים " תפזיל"  הגיזום ככל האפש

 צול ומעלה.

ה בטיפוס יהיה גוזם מוסמך המיומן ומנוסה במידה והעבודות דורשות גיזום בטיפוס מבצע העבוד  1.10

 בטיפוס בגיזום. 

 נדרש יש לגדר ולסגור את שטח הגיזום למניעת מעבר עוברי אורח. אם  1.11
גיזום כי השטח נקי, הערימות מסודרות במיקום שהורה המ 1.12 יוודא כי בתום כל  פקח )אין  הקבלן 

 .לחסום חניית נכים ואין לחסום מדרכות ומעבר של הציבור(

 והערימות יהוו מפגע יוחזר הקבלן לשטח לפינוי הערימות. במידה  1.13

 כי אין ענפים תלויים על בלימה בעץ וכל מפגע כתוצאה מהגיזום. יוודא  הקבלן 1.14
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

ו 1.15 שנוטים  עצים  גיזום  היתר  בין  כוללות  הגיזום  ח/עבודות  מעל  הנמצאים  ואו  או  מבנים  צרות 

ידאג הקבלן   ,או הציבורי/וש הפרטי ומכוניות. יש לעבוד במשנה זהירות ואם יגרם נזק כלשהו לרכ

 הנפגעים ובעלי הרכוש. רצון ת  פיצוי לשביעוללתיקון או 

 הקבלן ידאג לביטוח עבור העבודות ועבור פגיעה ברכוש פרטי או ציבורי.  1.16
 . לפחות ובאופן רצוף 14.00ד השעה בבוקר ע 7.00העבודות יבוצעו החל מהשעה  1.17

ידי   1.18 יום גיזומים יחויב הקבלן בקנס כספי של כל תיאום  ליום גיזומים שידחה על  הקבלן לביצוע 

 קלים. ש 2,500

 -בטרם ביצוע העבודות חובה על הקבלן להגיש למפקח 1.19
 אישור משטרה לעבודות בכביש. -
 . ביטוחים אישור קיום  -
 . אישור עבודה בגובה -

לה 1.20 יש  ובאישור  חשבונות  המדויק  העצים  ומספר  מיקום  הגיזומים  רשימת  עם  עבודה  ביומן  גיש 

 חתימת המפקח. ו
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה 
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 
 1-דמסמך 

 נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע
                                                                     

 ___   /תאריך : __/ ___

 
 לכבוד 

   אבן יהודה מועצה מקומית

 
 נ., ג.א.

 
                     

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________ 
  

1. ____________ בקשת  מרחוב  ______לפי  ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   ________
מיק  _____________________________________________ כולל  מלאה  )להלן  וד)כתובת   )-  

להנערב" חוזר  בלתי  באופן  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  של"(  כולל  לסכום  עד  סכום  כל    ₪   5,000  תשלום 
אלפים:  )במילים חדשים  חמשת  )להלן    (שקלים  הערבות"  -בלבד  בקשר  סכום  הנערב  מאת  שתדרשו   )"

 .אבן יהודה ברחביעצים וכרסום גיזום   יצוע עבודותבל למכרז

ישולם לכ .2 ידינום  סכום הערבות  יאוחר מיום עסקים אחד  ,  על  ולא  הראשונה    דרישתכםמקבלת  מיידית 
וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם  ,  המועצהגזבר    חתומה ע"ילרבות באמצעות הפקסימיליה,    ,בכתב

ם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום  כאו לנמק את דרישתו/כל חובה להוכיח  
   .בערהנהערבות מאת 

העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים  לעיל, יעשה על ידנו על דרך של    2התשלום, כאמור בסעיף   .3
דעתכם   שיקול  ע"פ  לפקודתכם  ידנו  על  עשויה  המחאה  באמצעות  או  בדרישתכם  ידכם  על  שיימסרו 

 הבלעדי. 

ליום    תערבו .4 עד  בתוקפה  תישאר  בלבד  19/6/23זו  ב  ,)כולל(  תהיה  זה  תאריך  כל    טלהולאחר  ומבוטלת. 

 בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .5

                                              

 כבוד רב, ב                                     

                                                                                  _____ _______ 
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 צה מקומית אבן יהודה מוע
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 
 2-דמסמך 

 ם להבטחת ביצוע ההסכנוסח הערבות הבנקאית 
 

 לכבוד 
 "( המועצה"  -)להלן  המועצה המקומית אבן יהודה

 __ _____________רחוב 
 אבן יהודה 

 א.ג.נ.,
 _____________________ ________   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
1. ____________ בקשת  מרחוב  ______לפי  ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   ________

)להלן  ______________________________ מיקוד(  כולל  מלאה  )כתובת   _______________-  
ערבהנערב" אנו  בז"(  ש ים  כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  חוזר  בלתי  באופן  כלפיכם    ₪  30,000ל  ה 

מיום  הסכם  ל"( שתדרשו מאת הנערב בקשר  סכום הערבות"  -בלבד )להלן    שקלים חדשים(  אלף  )שלושים
 . ברחבי אבן יהודהעצים רסום וכגיזום  לביצוע עבודות  ___________

 

על ידי הלשכה המרכזית  בכל חודש  י שהוא מתפרסם  כפ  יהתשומות הבנ סכום הערבות יהיה צמוד למדד   .2
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" -)להלן  לסטטיסטיקה 

 
 

שהתפרסם בתאריך  _____ שנת______ " לעניין ערבות זו יהא מדד חודש המדד היסודי"
 ____________ 

 
 רבות זו.  ע"פ ע" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם החדש  דדהמ"
 

 ערבות זו יחושבו כדלקמן:  ן לענייהפרשי ההצמדה 
 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת  
 ק במדד היסודי. ולמח הערבותההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום 

 
הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות  סכום אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את ה

 ללא כל הפרשי הצמדה. 
 

ממועד קבלת דרישתכם    שעות   48בתוך  ,  , לרבות באמצעות הפקסימיליהדרישתכם הראשונה בכתב  לפי .3
סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום    כלאנו נשלם לכם  ,על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל

בים  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חיימדה,  הערבות בתוספת הפרשי הצ 
 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים    3התשלום, כאמור בסעיף   .4
לפקודתכםימשי ידנו  על  עשויה  המחאה  באמצעות  או  בדרישתכם  ידכם  על  דעתכם  שיקו  ע"פ   , סרו  ל 

 הבלעדי. 
 

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה    ,______ )כולל( בלבד___ __ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______  .5
 . ומבוטלת.  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6
 בכבוד רב,        
                                                                                   ______ ______ __________ 
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה 
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 
 3-דמסמך 

 להבטחת טיב הביצוע )ערבות בדק( נוסח הערבות הבנקאית 
 

 לכבוד 
 "( המועצה"  -)להלן  מית אבן יהודהצה המקוהמוע
 _______________ רחוב 

 ן יהודה אב
 א.ג.נ.,

 _____________________________   ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 

1. ____________ בקשת  ת.ז./ח.פ./ח.צ.__ ______לפי  מס'  מרחוב  __ ________   ______________
)כת __________________________________________ )להלן  ___  מיקוד(  כולל  מלאה    -ובת 

כלפהנערב" בזה  ערבים  אנו  של  "(  כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  חוזר  בלתי  באופן    ₪  10,000יכם 
מיום  הסכם  לבקשר    ב"( שתדרשו מאת הנערסכום הערבות"  -בלבד )להלן    שקלים חדשים(  )עשרת אלפים

 . יהודהבי אבן ברחעצים וכרסום גיזום  לביצוע עבודות  ___________

 

על ידי הלשכה המרכזית  בכל חודש  א מתפרסם  כפי שהו  תשומות הבניהסכום הערבות יהיה צמוד למדד   .2
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" -לסטטיסטיקה  )להלן 

 
שהתפרסם בתאריך  _____ שנת______  " לעניין ערבות זו יהא מדד חודשהמדד היסודי"

 ____________ 
 

 ו.  ו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זערבות ז" לעניין המדד החדש "
 

 ערבות זו יחושבו כדלקמן:  ן לענייהפרשי ההצמדה 
 

  תאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפל
 מחולק במדד היסודי.  הערבותההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום 

 
בדרישתכם עד לסכום הערבות  דד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב אם המ

 ללא כל הפרשי הצמדה. 
 

ל  עממועד קבלת דרישתכם    שעות   48בתוך  ,  , לרבות באמצעות פקסימיליהלפי דרישתכם הראשונה בכתב .3
לבד שלא יעלה על סכום  ישה, ובאנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדר  ,ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל

טיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים  הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי לה
 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים    לעיל, יעשה על ידנו על  3התשלום, כאמור בסעיף   .4
בדר ידכם  על  אשיימסרו  לפקודתכםישתכם  ידנו  על  עשויה  המחאה  באמצעות  דעתכם  , ו  שיקול    ע"פ 

 הבלעדי. 
 

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה    ,______ )כולל( בלבד_____ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______  .5
 צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.  ומבוטלת.  כל דרישה על פי ערבות זו 

 

 העברה או להסבה. ניתנת לערבות זו אינה  .6
 בכבוד רב,        

                                                                                   ______ ______ __________ 
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ _11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 

 ׳ המסמך 
 התקשרות  הסכם

 
 _______________ נחתם באבן יהודה ביום שנערך ו 

 

 ה המקומית אבן יהודה המועצ   בין:     

 , אבן יהודה 53מרחוב המייסדים    

       "( המועצה)להלן: "   
 מצד אחד            

 ______ _________________________  לבין:

 מרח' ____________, ______________    

 ___________ קס. _____טל. ___________, פ

  (הקבלן")להלן: "   

 מצד שני           

לקבלת  ״(  המכרז)להלן: ״  __11_ /2023מס'    פומבימכרז    _____________והמועצה פרסמה ביום   הואיל 

עבודות  הצעות   הישובעצים  וכרסום  גיזום  לביצוע  המפרט    ,ברחבי  לרבות  המכרז,  מסמכי  פי  על 

 ."(תהעבודו"  -להלן וכתב הכמויות )

עדת המכרזים מיום _________  , והוכרז כזוכה על פי המלצת ווהקבלן הגיש את הצעתו למכרז והואיל

 . _______________ואשרור ראש המועצה להמלצה זו מיום

לביצוע    והציוד הנדרשים  הכלים  , כוח האדם,עהיד  , הניסיון, המומחיות,והקבלן מצהיר כי ברשותו והואיל

נשוא המכרז במקצועיות, במומחיות ולשביעות רצונה המלאה    וע העבודותולביצ   זה  הסכםהוראות  

 ;המועצהשל 

 

 : לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מ ב ו א  .1

 עצמו. ההסכםזה מהווה חלק בלתי נפרד מן  להסכםהמבוא  1.1

ן לשם  זה, ובבחינת תנאי מתנאיו, ויכונו להל  מהסכםווים חלק בלתי נפרד  המ  מסמכי המכרז כולם 1.2

 ".  ההסכםת והקיצור "מסמכי הנוחו
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 

 

 ן הצהרות והתחייבויות הקבל .  2

את  כי    , מצהיר   הקבלן  2.1 מסמכי  בדק  כל   , המכרז כל  ות  דרש והנ   הקשורות התוכניות    את 
נשוא    ביצוע לצורך   הכמוי זה   הסכם העבודות  כתב  את  המפרט,  את  כל   , ת ו ,  מסמך    וכן 

הן יבוצעו העבודות,  ב   המקרקעין   את   ן , כי בח העבודות   ביצוע נוסף אחר הנדרש לצורך  
בשטח,  שנערך  בסיור  ה   לרבות  כל  את  ממ ביצע  הנדרשות    ביצוע לצורך    נו בדיקות 

 בקשר לכך.   המועצה ו/או דרישה כלפי    טענה א מוותר בזאת על כל  ו ה   וכי ,  העבודות 

ע  2.2 מקבל  הוא  כי  מצהיר  כמפורט    ל הקבלן  העבודות  ביצוע  את  זה,    בהסכם עצמו 
 ות ו/או על פי דרישת המועצה. בכתב הכמוי   בנספחים המצורפים לו, 

הי  2.3 את  לו  יש  כי  מצהיר,  הכספיים,  הקבלן  המשאבים  היכולת,  המקצועי,  דע 
מנת   על  הנדרש  וכל  המקצועיים,  העובדים  הציוד,  הניסיון,  המיומנות,  הכישורים, 

 ובאיכות מעולים, ולשביעות רצון המועצה.    ה שהעבודות תבוצענה ברמ 

יש בידיו הקבלן מוסיף ומצהיר,   2.4 דין לביצוע    כי  על פי כל  ו/או רישיון הדרוש  כל היתר 
בביצוע  העבודות   פעולה הקשורה  כל  כי  לכך,  וחלקיהן. הקבלן אחראי  רכיביהן  כל  על 
ו/או היתר   -העבודות  ו/או מילוי    כולה או מקצתה, ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון 

פי כל דין, תבוצע תוך הקפדה על כל תנאי  ו/או  אותו רישיו   תנאי אחר על  ו/או היתר  ן 
נקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי  גן מתחייב הקבלן ל תוך מילוי אותו תנאי.  

 דין לצורך ביצוע העבודות. 

עצה  ו או אחרת להתקשרותו עם המ   בהסכם הקבלן מצהיר, כי אין כל מניעה שבדין או   2.5
 זה.   הסכם ולביצוע כל התחייבויותיו על פי  

 

 העבודות .  3

כתב  , הכל על פי  ברחבי הישוב עצים  וכרסום  גיזום  המועצה עבודות  יבצע עבור    הקבלן  3.1
, על פי המפרט המצורף למסמכי המכרז  1-ג כמסמך  למסמכי המכרז  הכמויות המצורף  

לקבלן    , 2-ג כמסמך   שתינתנה  כפי  המועצה  הנחיות  פי  על  )להלן:  מ ו/או  לעת  עת 
   "(. העבודות " 

תבוצענה   3.2 שנ העבודות  של  תקופה  ממוע לאורך  החל  ביום  ה,  וכלה  זה,  הסכם  כריתת  ד 
)להלן  ״ ___________  ההתקשרות :  פי  תקופת  ועל  המועצה,  לצורכי  בהתאם  ״(, 

עבוד  יהא  הזמנות  לא  הקבלן  כי  מודגש,  לעת.  מעת  לקבלן  שתוצאנה  כפי  חתומות,  ה 
חת  עבודה  הזמנת  ללא  עבודה  לבצע  קיבל  רשאי  שלא  וככל  כאמור,  הזמנת  ומה  לידו 

 כאי לקבל כל תמורה בגין ביצוע העבודות. , לא יהיה ז עבודה חתומה 

העבוד  3.3 בסעיף  היקף  כאמור  חתומה  עבודה  הזמנת  לקבלת  )בכפוף  המבוצעות    3.2ות 
להיקף  יהיה    ל( לעי  הכמויות   הנקוב עד  הזכות  בכתב  שמורה  למועצה  האמור  אף  על   .
 . 20%עד  ות ב ויות הנקובות בכתב הכמוי גדיל את הכמ לה 

 -ידרש הקבלן וע העבודות  מודגש, כי במהלך ביצ  3.4

נדרש  3.4.1 גיזומם  אשר  העצים  של  לגובהם  המתאים  סל  או  במנוף  ידי    להשתמש  על 
 המועצה ועל פי צרכיה. 

נוסף בעת ביצוע הגיזום, אשר יהא אחראי בין היתר לערום את   3.4.2 להסתייע באדם 
 הגזם במהלך ביצוע העבודות. 

כלי   הגזם באמצעות  יערם  הגיזום   כל עבודות  ביצוע   גזם  ייעודי לריכ במהלך  וז 
 . )טרקטור /חובק גזם/ מיני מעמיס( 

 ם על פי דין. כל אמצעי הבטיחות הנדרשי ב לנקוט   3.4.3

להוראות   3.5 וביצועית  ניהולית  כפוף  יהיה  "   מנכ״ל הקבלן  )להלן:    מנכ״ל המועצה 
 "(. המפקח מעת לעת )להלן: "   ו "( ו/או להוראות מי שימונה מטעמ המועצה 
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 חתימת המציע + חותמת 

 
 

ועיות מעולה ובדיוק רב, בהתאם  מחיות, במקצ הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במו  3.6
המפקח, ולשביעות רצונה המלאה של    המועצה ו/או   מנכ״ל וראות  ה לכל דין, בהתאם ל 

 המועצה.  

העבודות,   3.7 ביצוע  לשם  הדרושים  המשאבים  כל  את  חשבונו  על  לספק  מתחייב  הקבלן 
הדרוש  והכלים  העזר  וחומרי  החומרים  הציוד,  האדם,  כוח  רק(  לא  )אך  ים  לרבות 

 העבודות. לביצוע   

להצעת  3.8 בהתאם  העבודות  את  יבצע  ב הקבלן  להוראות    כרז מ ו  המועצה    ל מנכ״ ובהתאם 
ויעמדו בדרישות   ישראלי,  יהיו בעלי תו תקן  והעבודה  הציוד  ו/או המפקח. החומרים, 

 הבטיחות. 

לרבות הצבת שלטי   3.9 הנדרשים,  הבטיחות  בכל אמצעי  ועל חשבונו  בעצמו  ינקוט  הקבלן 
שינו  תנו אזהרה,  הסדרי  את י  להבטיח  מנת  על  וכדומה,  העבודה  אתר  גידור  שלום    עה, 

 הציבור בקרבת מקום. 

במסגרת   3.10 מפורשות  כלולה  שאיננה  נוספת  עבודה  כל  יבצע  לא  אלא    הסכם הקבלן  זה, 
וראש   המועצה  גזבר  בחתימת  נוספת  עבודה  אותה  הזמנת  בכתב  אושרה  כן  אם 

זו   על  נוספת  לתמורה  זכאי  יהיה  ולא  אישור    כם בהס המפורטת  המועצה,  ללא  זה, 
 בכתב כאמור. 

ו/א   מנכ״ל  3.11 לדרוש    ו המועצה  רשאי  יהיה  העבודות,  המפקח  ביצוע  במהלך  מהקבלן, 
העבודות  על  את    -לחזור  ולבצע  זו,  דרישה  אחר  למלא  הקבלן  ועל  מקצתן,  או  כולן 

למען הסר ספק מובהר,   ללא תוספת תמורה.  לשביעות רצון המועצה,  העבודות מחדש 
סע  לה כי  בא  זה  אי  יף  בגין  המועצה  לזכות  העומדת  תרופה  כל  על  של  ב וסיף  יצוען 

 הראויה, ולא לגרוע ממנה.   העבודות באיכות 

בקשר   3.12 ו/או  לעבודות  בקשר  דעות  חילוקי  ויתעוררו  מהוראות  היה  הוראה  לפרשנות 
 תהיה סופית ומכרעת.   ו המועצה, והחלטת   מנכ״ל כריע בדבר  זה, י   הסכם 

 

 העבודה   לוח זמנים לביצוע .  4

בתוך  הקב  4.1 העבודות  ביצוע  להתחיל  מתחייב  חתומה  קבלת  מ ימים    7לן  עבודה  הזמנת 
בסעיף   חתומה  ,  לעיל   3.2כאמור  עבודה  בהזמנת  המפורטות  העבודות  את  ולסיים 

העבודה  בהזמנת  לסיומן  הנקוב  המועד  בתוך  "   כאמור  העבודות )להלן:  סיום  "(.  מועד 
ר  יהיה  לא  הקבלן  כי  מובהר,  ספק  הסר  להתחיל  למען  לפני  שאי  העבודות  בביצוע 

 כאמור. חתומה  עבודה    הזמנת קבלת  

שימונה    למנכ״ל  4.2 למי  ו/או  שינ מ ש   מטעמו המועצה  על  להורות  הזכות  במועד  ורה  וי 
 סיום העבודות, ועל הקבלן לעמוד במועד זה. 

שימונה    למנכ״ל  4.3 למי  ו/או  את    מטעמו המועצה  למסור  מהקבלן  לתבוע  הזכות  שמורה 
 . ת גם בשלבים העבודות המוזמנו 

העבודות כי    לקבלן,   ודע ה  4.4 את  למסור  עליו  הקבלן   , בשלבים   יהא  את  לה   ידרש  תאים 
שירותי  ע" א בהת   ו מתן  שייקבעו  לשלבים  דעת   כ״ל מנ   י ם  שיקול  פי  על    ו המועצה 

 . הבלעדי 

המועצה   4.5 תהא  בו,  התלויות  מסיבות  העבודות,  סיום  במועד  הקבלן  עמד  לא  באם 
תן, ולמסור את החלק שהופקע לידי  כולן או מקצ רשאית להפקיע מידיו את העבודות,  

 . ימים   10אחר, ובלבד שנתנה על כך הודעה לקבלן בכתב ומראש של  

בס"ק   4.6 באמור  מהקבלן  לעי   4.5אין  פיצויים  לקבל  המועצה  של  מזכאותה  לגרוע  כדי  ל, 
ו/או   שנקבעו  הזמנים  בלוחות  הקבלן  עמידת  מאי  כתוצאה  לה  שיגרמו  הנזקים  בגין 

 מעת לעת כאמור.   ם אשר יקבעו בלוחות הזמני 

 

 התמורה ותנאי התשלום .  5
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כהגדרתן     5.1   העבודות  כלל  ביצוע  הקב ו   זה   בהסכם תמורת  מחוייבויות  כל  לפי  השלמת  לן 
תקבע  ,  ההסכם  אשר  לתמורה,  זכאי  הקבלן  פי יהא  בכתב    על  היחידה  מחירי  מכפלת 

שצורף   ש   1-ג כמסמך  הכמויות  ההנחה  שיעור  בהפחתת  המכרז,  ידי למסמכי  על    הוצע 
 בכמויות שבוצעו בפועל.   , הקבלן במכרז 

הא  פי  ) ו על  הכמויות  בכתב  והמ   2-ג מסמך  מדן  המכרז(  ע״י  ח למסמכי  שצוינו  ירים 
ב  מסתכמת  הקבלן  העבודות  של  והשלם  המלא  ביצוען  בעבור  כתמורה  למכרז,  הצעתו 

של   משוער  מע"מ,  בסך  בתוספת  חדשים(  שקלים   _____________(  ₪__________
________ ובסה  )להלן:  "כ  חדשים(  שקלים   ______________(  ₪  _______

    "(. התמורה " 

על ביצוע העבודות בהתאם לצ כאמור לעיל, המועצה ת  רכיה, כפי שיהיו מעת לעת  ורה 
הכמויו  בכתב  הנקוב  להיקף  עד  עד  של  ובתוספת  להמצאת   20%ת,  בכפוף  בו,  מהנקוב 

 עבודות. הזמנת עבודה חתומה לקבלן בטרם התחלת ביצוע ה 

הי  5.2 התמורה  כי  ומוסכם,  וכוללת נ מובהר  סופית  פאושלית,  של    ה  הוצאותיו  כל  את  גם 
כהגדרתן   העבודות  ביצוע  עם  בקשר  שהוא  וסוג  מין  מכל  לרבות    בהסכם הקבלן  זה, 

הסדרי   הוצאות  כל  הנדרשים,  העזר  וחומרי  החומרים  כל  אספקת  רק(:  לא  )אך 
אישורי  הוצאת  ולרבות  והבטיחות,  כג התנועה  נדרשים  וכדומה,  ם  משטרה  אישור  ון 

נוסף ל וכי   סכום  לקבלן  ישולם  התמורה    א  לסכום  מעבר  העבודות  ביצוע  בגין  כלשהו 
  כהגדרתה לעיל. 

ב    5.3 מפורט  חשבון  למועצה  יגיש  על   3  -הקבלן  שבוצעו  העבודות  בגין  פי    ידו -עותקים  על 
בפועל  שביצע  הקבועים  הכמויות  המחירים  פי  על  הכמויות ,  שיע   בכתב  ור  בניכוי 

במכרז  הקבלן  שהציע  ת   . ההנחה  החשבון  את  יבדוק  ויאשרו  המפקח  ימים  שבוע  וך 
מס   חשבונית  הקבלן  ידי  על  תוגש  המפקח  אישור  עם  בחלקו.  או  במלואו  לתשלום, 

תוך   תשולם  החשבונית  המפקח.  ידי  על  שאושר  לסכום  בהתאם  ימים    45לתשלום 
 ועצה.  בגזברות המ   המועצה וקבלתה   מנכ״ל ממועד אישורה על ידי  

מוב  5.4 ספק  י ה למען הסר  תשלום  כל  כי  ומוסכם,  של  ר  בכתב  לאישור  בכפוף    מנכ״ל בוצע 
 המלאה.   ו המועצה המפרט, כי העבודה נשוא האישור בוצעה לשביעות רצונ 

מס,   5.5 מקדמת  המועצה  תנכה  מהתשלום  מס.  חשבונית  להצגת  בכפוף  יבוצע  התשלום 
 טור מניכוי מס במקור. אישור על פ   אלא אם כן ימציא הקבלן למועצה 

 

 ויות ב ער  . 6

התחיי  6.1 מילוי  פי  להבטחת  על  חתימתו    הסכם בויותיו  עם  למועצה,  הקבלן  ימציא  זה 
אוטונומית   בנקאית  ערבות  זה,  הסכם  אלף ) ₪    30,000בגובה  על  שקלים    שלושים 

המצורף   בנוסח  להשלמתן    2-ד כמסמך  חדשים(  עד  בתוקף  שתהיה  המכרז,  למסמכי 
 . ״( ערבות הביצוע ״ )להלן:    זה   הסכם ודות על פי  של מלוא העב הסופית  

הקבל  6.2 את  יפר  מתנאיו   ההסכם ן  תנאי  מכל    -או  לגרוע  מבלי  רשאית,  המועצה  תהיה 
לפי   אחרת  סכום    -זה   הסכם הוראה  את  מיידי  באופן  או  הביצוע  ערבות  לחלט  כולו 

להתנגד לחילוט סכו  שיוכל הקבלן  לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי  ם הערבות  חלקו, 
 מור מכל סיבה שהיא. הא 

יהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה    בות שיחולט על ידי המועצה ר סכום הע  6.3
ומבלי   לכך  בקשר  כלשהן  מענות  או  בטענות  המועצה  כלפי  לבוא  כלשהי  זכות  לקבלן 

 זה.   הסכם שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של המועצה לפי  

להא  6.4 הקבלן  ידרש  בו  מקרה  תוקף  ריך  בכל  מ הביצוע ות  ערב את  הקבלן  כן  יעשה  ד  י , 
 עם קבלת דרישת המועצה. 

להשבת   6.5 וכתנאי  המועצה,  ושל  המפקח  של  רצונם  לשביעות  העבודות  מסירת  עם 
ערבות   המועצה  בידי  הקבלן  יפקיד  לקבלן,  הביצוע  ₪    10,000בגובה    טיב ערבות 

אלפים  בנוסח    )עשרת  חדשים(  ערבות    3-ו מסמך  שקלים  המכרז.    הטיב למסמכי 
 . מסירת העבודות לידי המועצה בתוקפה למשך שנה אחת ממועד  תעמוד  

 

   הפרות החוזה, ביטולו ותוצאותיו  . 7
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העבוד   ת זכאי   היה ת   המועצה  7.1 את  ביצוען   -ות להפסיק  במהלך  מקצתן,  או  לפי    כולן 
דעת  וזאת הבלעדי   ה שקול  הנמקה,  חובת  עליה  שתחול  מבלי  בכתב    ,    10של  בהתראה 

 "(. על הפסקת העבודות   קופת ההודעה ת )להלן: "   מראש   ימים 

הע   במהלך  7.2 הפסקת  על  ההודעה  הקבלן תקופת  ימשיך    ה העבוד חלק    את לבצע    בודות 
 . ו/או באותו שלב   להתבצע באותה תקופה ן  שתוכנ 

העבוד   הובא  7.3 פי    ות ביצוע  האמור    הסכם על  בשל  מוקדם  סיום  לידי  זה,    בהסכם זה 
מהעבוד לקבלן    המועצה שלם  ת  שלב  אותו  בעד  בפ   צע שבי   ה שכר  עד    ועל הקבלן 

 . העבודה לתאריך הפסקת  

סעיפים   7.4 של  זה תהווה הפרה    10,  9.1-9.2,  8,  6.4-6.5,  6.1,  4.1,  3,  2הפרתם  להסכם 
 יסודית של ההסכם. 

זה,   7.5 חוזה  של  אחרים  בסעיפים  האמור  מכל  לגרוע  מבלי  כי  הצדדים,  בין  מוסכם 
 -: המועצה תהא רשאית לבטל את החוזה מיידית במקרים הבאים 

נ   -בלן הק יחידי   7.5.1 משפטית  כישות  )ככל שאינם מאוגדים  חלקם  או  פרדת(  כולם 
וככל   שהיא,  סיבה  מכל  כשירים  בלתי  הוכרזו  ו/או  מאוגד    שהקבלן נפטרו 

 כישות משפטית נפרדת, פורקה ישות משפטית זו כדין. 

 הקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית.  7.5.2

יסוד   הקבלן  7.5.3 שאינה  הפרה  החוזה  את  ת הפר  לא  אך  למרות  ית,  אותה  יקן 
כפי שנקבעו בהודעת  הודעת המועצה שנשלחה אליו בכתב, תוך מ  הימים  ספר 

 המועצה. 

הינו    לקבלן מונה   7.5.4 באם  או  רגל,  כפושט  הוכרז  ו/או  דין  כל  מכוח  נכסים  כונס 
 קבוע או זמני;   -ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק   -תאגיד 

פלילי נפתחה    הקבלן נגד   7.5.5 הורשע  חקירה  שהוא  או  אישום,  כתב  הוגש  או  ת 
 שעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון. בנוגע למעשים שהר 

נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל מעשה    הקבלן  7.5.6 ו/או מי מטעמו, 
 מרמה. 

כי   7.5.7 למועצה,  מסיבה    הקבלן הוכח  ההסכם  בדרישות  לעמוד  מסוגל  אינו 
 כנית, או מכל סיבה אחרת. ת, כספית, ט בריאותי 

לעיל,  7.6 כאמור  ההסכם  התמורה  תהא    בוטל  מתשלומי  תשלום  לעכב  רשאית  המועצה 
ו/או   נכסים  כונסי  ו/או  האפוטרופוסים  ו/או  יורשיו  תביעות  כל  בירור  לאחר  עד 

 חליפים אשר מונו ו/או קמו לקבלן. 

ובוטל   7.7 היה  כי  ומוסכם,  מובהר  ספק  הסר  תשלם כאמור    ההסכם למען  זה    בס' 
ל  ו/או  נכסיו  לכונסי  ו/או  ליורשיו  ו/או  לקבלן  בעד  המועצה  רק  דין  פי  על  לכך  זכאי 

 . ההסכם המועצה עד לביטול    מנכ״ל אותו חלק מהעבודה שבוצע ואושר על ידי  

המניות   7.8 מבעלי  אחד  כל  יהיה  רשום,  שאינו  ובין  רשום  בין  תאגיד,  הינו  הקבלן  באם 
דירקט  ו/או  מנהליו  ו/או  ו/או  בתאגיד  בו  אישי  ור  באופן  אחראי  בו  מהשותפים 

 זה.   מהסכם לן הנובעות  למילוי ההתחייבויות הקב 

 

 עובד מעביד   יחסי העדר קיום   .8

המנהל הסר ספק, מצהיר    למען  8.1 ומצהיר  כי  הקבלן  הוא ,  וכי    הקבלן  עצמאי  עסק  בעל 
בינ   ולא אין   ומעביד   המועצה לבין    הקבלן   עובדי בין  ו/או    ם יהיו  עובד  וכי    יחסי 
שתבוצע העב  על  ודות  ידי  ו/או    ם יד נה  יד   הקבלן   עובדי על  על  בלן  כק   ם תבוצענה 

וכי   עובדי   הקבלן עצמאי  זכאים    ו ו/או  יהיו  לקבל  / ו   לתבוע לא  שכר    מהמועצה או 
ו/או   לעובד    כל עבודה  המגיעות  זכויות  ו/או  ו/או    ממעבידו תשלום  דין  לכל  בהתאם 

 נוהג. 
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בזאת   בלי מ  8.2 מוסכם  לעיל  האמור  בכלליות  עובדי / ו   הקבלן   כי   , לפגוע  יהיו    ו או  לא 
לתבוע   מחלה,  תנאים    מהמועצה   ולקבל זכאים  דמי  לרבות  כלשהם,  סוציאליים 

חופשה,   דמי  או  שנתית  פנסיה פיטורין   פיצויי חופשה  אחרות    ,  הטבה  או  זכות  וכל 
 המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג. 

  כל יחסי   רת יוצ אינה    ות , כי העסקתם בביצוע העבוד ו מתחייב להבהיר לעובדי   הקבלן  8.3
 . המועצה שהם בינם לבין    מעביד   -עובד  

כי    מבלי ו   נוסף ב  8.4 בזאת  מודגש  לעיל,  באמור  ועל    ו בעצמ   שא י בלבד    הקבלן לפגוע 
שיגיעו ממנ   ו חשבונ  עובדיו,    ו בכל התשלומים  בגין  ו/או  לאומי,  בגינו  לביטוח  למוסד 

הכנסה  ביטוח למס  לחברות  ו/או  פנסיה  לקרנות  רשו / ו   ,  לכל  בגין או  אחרת  ביצוע    ת 
ביצוע    ות העבוד  ה   ההסכם ו/או  עובדיו  העסקת  הן  ו/או  עבודתם,  לתנאי  באשר  ן 

 . באשר לתנאים הנלווים לרבות ביטחונם הסוציאלי והן באשר לעצם העסקתם 

לנכות מכל סכום שיגיע    ת רשאי   המועצה   מובהר ומוסכם, כי   לפגוע באמור לעיל   מבלי  8.5
רו לקרן ביטוח סוציאלי להבטחת  ולהעבי   , עתה ד   שיקול דרש לפי  י כל סכום שי   לקבלן 

 . הקבלן   ל עובדי זכויותיהם הסוציאליות ש 

את    הקבלן  8.6 לשפות  ו/או  לפצות  אותם    המועצה מתחייב    המועצה חויב  ת בסכומים 
משפט    לשלם  בית  ידי  על  בעתיד  ייקבע  בו  במקרה  האמור    ך מ מוס גם  כל  אף  על  כי 

 המועצה. ן  לבי   ו עובדי   ו/או בין   ו שררו יחסי עובד מעביד בינ   , זה   בהסכם 

 

 הסבה   איסור  .9

וכן  י לא    הקבלן  9.1 להסב,  רשאי  למשכן,  י לא  היה  לשעבד,  רשאי  כל    או היה  להעניק 
מזכויותי  התחי   ו זכות  מהתחייבויותי י או  ,  ן חלק או  כולן  זה,    הסכם   י עפ"   ו בות 

קיבל  אם  אלא  לאחרים,  או  לאחר,  בעקיפין,  או  לכך    המועצה אישור    את   במישרין 
 בכתב ומראש. 

מהאמ   מבלי  9.2 בס"ק  לגרוע  ו/   9.1ור  העביר  ו/או  הסב  כי  ומוסכם,  מובהר  או  לעיל 
פי   על  התחייבויותיו  ו/או  מזכויותיו  זכות  העניק  ו/או  משכן  ו/או  זה    הסכם שעבד 

 זה.   בהסכם יישאר הקבלן אחראי למלוא התחייבויותיו האמורות  

רשאי ת   המועצה  9.3 זכויותי   ת היה  להעביר  ו/או  פי  ע   זה   בהסכם   ה וחובותי   ה להסב  ל 
הבלעדי שיקול   ובלבד  דעת  שזכויות  ת   שהמועצה ,  לא    סכם ה   י עפ"   הקבלן דאג  זה 

 תיפגענה. 

 

 נזיקין וביטוח  .10

או   10.1 ישיר  נזק, איזה שהוא  כל  ובגין  לכל  ומוחלטת  יהא אחראי אחריות מלאה  הקבלן 
ו/או   לעובדיה  ו/או  למועצה  שייגרם  הכלל,  מן  יוצא  בלי  למי  עקיף,  ו/או  לשלוחיה 

ו/או   מטעמם  כ שבא  אחר  לרכו לאדם  או  לגוף  מ לשהו,  בשל  של  ש,  מחדל  ו/או  עשה 
ו/  הנובע,  א הקבלן  ובכל  בקשר  מטעמו  שבא  מי  כל  ו/או  שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו 

פי   על  התחייבויות הקבלן  בעקיפין, מביצוע  או  את    הסכם במישרין  יפצה  זה. הקבלן 
 מקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו לה/הם. המועצה ו/או את הניזוק/ים לפי ה 

יהי  ל הקבלן  בלעדית,  אחראי,  לציוד  ה  קלקול  או  נזק  אבדן,  ס כל  ותיאור  ו מכל  ג 
עובדיה   את  המועצה,  את  פוטר  והוא  השירותים,  ביצוע  עם  בקשר  בשימושו  הנמצא 
ובין   ביטוח  נערך  אם  בין  כאמור,  לציוד  נזק  ו/או  לאובדן  אחריות  מכל  מנהליה  ואת 

 אם לאו. 

המועצ  10.2 את  ומראש  לחלוטין  משחרר  עוב   ה הקבלן  מ ו/או  ואת  שלוחיה  שבא    י דיה, 
ו  לכל  וחבות  אחריות  מכל  לסעיף  ב מטעמה  מהרישא  כתוצאה  שארע  כנ"ל  נזק  כל  גין 

 זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. 

)להסרת ספק,   10.3 צד שלישי  כל  ייחשבו  הקבלן אחראי כלפי  או מבקריה  תושבי המועצה 
כלפי  לרבות  ועניין(,  דבר  לכל  שלישי  א   לצד  עובד  המועסק  כל  אחר  אדם  שירותו,  ב ו 
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מוטלת   כזאת  ואחריות  דין  ע במידה  כל  לפי  או  חדש(,  )נוסח  הנזיקין  פקודת  לפי  ליו 
ו/או   שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  של  מחדל  ו/או  ממעשה  שיגרמו  לנזקים  אחר, 

שבא  הקבלן    מי  של  התחייבויותיו  בביצוע  בעקיפין,  או  במישרין  והקשורים,  מטעמו 
מי    ה זה. אם תתבע המועצ   הסכם פי    ל ע  ו/או  ו/או שלוחיה  עובדיה  בא מטעמה  ש ו/או 

או   כנגדם  התביעה  את  לסלק  הקבלן  על  יהא  לעיל,  מהאמור  כתוצאה  שנגרם  נזק  על 
י  על  מהם  מי  לחובת  ו/או  לחובתם  שיפסק  סכום  כל  דין  לשלם  בפסק  משפט  בית  די 

 סופי. 

יעה  ב כל נזק וכנגד כל ת מועצה על  ה הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את   10.4
עילה שהיא, שתוג  דרישה, מכל  מעובדיה    ש או  מי  נגד  ו/או  נגדה  ידי אדם כלשהו,  על 

נזק כמפורט לעיל לכל   ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או 
 ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו להם.   אדם, לגוף 

מאחריות   10.5 לגרוע  לפי  ה מבלי  כל   הסכם קבלן  לפי  או  ערך    זה  כי  מצהיר  הקבלן  דין, 
וי  פי  ע וימשיך  על  אחריותו  קיימת  עוד  כל  הביטוחים  את  כל    הסכם רוך  פי  על  או  זה 

מנת   על  להלן,  כמפורט  ביטוח  פוליסות  מוניטין  בעלת  ביטוח  בחברת  על  דין,  להגן 
המו  על  וכן  ידו,  על  המועסק  או  בשירותו  גוף  או  אדם  כל  על  וגופיה ע עצמו,  ,  צה 

ובגבולות   הב א בהיקף  באישור  מהמפורט  יפחתו  שלא  כנספח  י חריות  המצורף  טוח 
 "( להלן: האישור זה, )להלן: "   להסכם 

 אחריות כלפי צד ג'  10.5.1

ב  שייגרמו  לרכוש  נזק  או  גופנית  פגיעה  בגין  שלישי  צד  כלפי  משך  חבות 
 תקופת הביצוע. 

   אחריות מעבידים  10.5.2

 קשר לאתר.  הנגרמת ב ת  חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופני 

 מקצועית אחריות   10.5.3

ג  ד קיימת לו  וכל עו   ההתקשרות בין הצדדים   ם בסיום הביטוח יהא בתוקף 
 דין.   אחריות  עפ"י 

שלישי   10.6 צד  ביטוח  וחובה,  מקיף  רכב  כלי  ביטוח  לקיים  הקבלן  מתחייב  כן,  כמו 
 לרכבים המשמשים אותו בביצוע העבודות. 

פי ביטוחי   10.7 על  מפורש  תנאי  יכללו  אי הקבלן  או  ו המבטח  לבטלם  רשאי  את  נו  לצמצם 
אלא   לחדשם  שלא  או  על  א היקפם,  רשום  בדואר  הודעה  לרשות  המבטח  מסר  כן  ם 

 יום מראש.   60כוונתו לעשות כן  

ביטוחי  שם   10.8 גם את המועצה.  לכלול  יורחב  לעיל  בביטוחי הקבלן המפורטים  המבוטח 

גד כל  נ   SUBROGATION ר ויתור על זכותו לתחלוף  הקבלן יכללו סעיף מפורש בדב 
מיחידי  א   יחיד  אדם  וכל  עירוניים  גופים  בכתב    ו המבוטח,  התחייב  שהמבוטח  גוף 

 לשפותו, או הקשור לעבודה. 

תנאי  10.9 יכללו  הקבלן  הפרמיה   ביטוחי  בתשלום  ישא  הוא  רק  פיו  על    מפורש 
 . ובהשתתפות העצמית 

על   10.10 יכללו הוראה  ביטוחים ראשוניים לכ ביטוחי הקבלן  ביטוח אחר פיה הם  שנערך    ל 
 "השתתפות".   ף ופים עירוניים, ולא יחול עליהם סעי המועצה ועל ידי ג   ע"י 

יאוחר   10.11 לא  המועצה  לידי  להמציא  מתחייב  הקבלן  המועצה,  מצד  בדרישה  צורך  ללא 
האישור  ימים    7-מ  לנוסח  בהתאם  ביטוחיו,  עריכת  בדבר  אישור  התקשרות,  ממועד 

צורף  המכרז,    ׳ ז כמסמך    אשר  ד וכ למסמכי  עם  מיד  העת ן,  של  רישתה,  חתומים  קים 
ב ביט  התאמה  אי  של  מקרה  בכל  הקבלן.  לבין  י וחי  הקבלן  ביטוחי  בהעתקי  האמור  ן 

לשינוי   הסכם ב האמור   לגרום  הקבלן  מתחייב  המועצה,  ולדרישת  הביטוחים    זה, 
להוראות   להתאימם  מנת  על  כ   הסכם האמורים  במפורש  בזה  מוסכם  אין  זה.  י 

האמו  הביטוחים  בהמצאת בעריכת  בשי רים,  ו/או  א ם  להוות  כדי  בדבר  נויים  ישור 
אחריות   תטיל  ולא  של  כ התאמתם  אחריותו  את  תצמצם  ולא  המועצה  על  לשהוא 

 זה או ע"פ כל דין.   הסכם הקבלן ע"פ  
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לקיי  10.12 מתחייב  ע"פ  הקבלן  הנערכים  הביטוחים  כל  תנאי  את  מתחייב    הסכם ם  כן  זה. 
 ל פיהם.  ת המועצה ע וש של זכויו ה עם המועצה לשם שמירה ומימ הקבלן לשתף פעול 

,  ההסכם התקשר בהם ע"פ הוראות  ל הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו    לא התקשר  10.13
יחולו  הביטוח,  חוזי  דרישות  כל  את  במועדן  ו/או  במלואן  קיים  שלא  ההוראות    או 

 הבאות: 

שר בחוזי  יום, להתק   15המועצה רשאית, לאחר שנתנה לקבלן התראה של   10.13.1
ו/או   תחתיו  בי ביטוח  דמי  לרבות לשלם  והפר   טוח,  ריבית  שי  דמים, 

 הצמדה, לפי חוזי הביטוח. 

ה  10.13.2 בפסקה  מ עשתה  כאמור  על    11.12.1ועצה  הוצאותיה  כל  יחולו  לעיל, 
בגין   תשלומיה  את  לקזז  רשאית  והיא  היא  הקבלן  אותו  סכום  מכל  כך 

 חבה לקבלן. 

לגרוע מח  10.13.3 כדי  זה  סעיף קטן    ובות הקבלן  המפורטות בסעיף אין מהוראות 
 א. המועצה חבות כלשהי להטיל על    זה, או כדי 

 

 ת שונו .  12

חתימת   12.1 אם  ז   הסכם עם  הצדדים,  בין  הקודמות  ההדדיות  ההתחייבויות  כל  יהיו  ה 
נשוא   לעבודות  ביחס  בעל   זה,   הסכם וככל שהיו,  או  או במשתמע  -בכתב  במפורש  פה, 

 וקף. לרבות בדרך התנהגות, בטלות וחסרות ת 

מהצדדי   לא  12.2 מי  ב אכף  אכף  או  זכו ם,    י עפ"   לו הנתונות   מהזכויות  כלשהי  ת איחור, 
על    ויתור או בסדרת מקרים, לא יראו בכך    מסוים  דין, במקרה   ל כ   י ו/או עפ"   ההסכם 

 לשהן. האמורה ו/או על זכויות אחרות כ  הזכות 

על  כל   12.3 ויתור  ו/או  דחייה  ו/או  שינוי    זכויות ארכה  תנאי  ו/או  לא    ההסכם אי  מתנ של 
 הצדדים.   י " ע בכתב  תנו מראש ו אלא אם יינ   יהיו בני תוקף, 

יפר    כל  12.4 אשר  יקיים  ו/ צד  לא  פי    ו יז א או  על  חייב    זה   הסכם מהתחייבויותיו  יהיה 
שנגרמו  וההפסדים  הנזקים  כל  על  המקיים  הצד  את  וזאת    לפצות  כך,  עקב    מבלי לו 

 או נוספים. לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/ 

פעולה ו/או    בכל כאי לנקוט  ז   הקבלן היה  י ם לא  שני הצדדי   ל סכסוך בין מקרה ש   בכל  12.5
לקידום    בדרך כלשהי   להפריע למנוע ו/או  משפטי שיש בהם כדי לעכב ו/או    הליך בכל  

   בדרך של בקשה לצו מניעה.   ות לרב ,  נשוא העבודות   הפרוייקט 

ומוסכם בזאת, כי המועצה רשאית   12.6 כל סכום מובהר  אותו חב    לקזז מסכומי התמורה 
לר   לה  הנובעי הקבלן,  סכומים  הקבל בות  מהתחייבויות  התחייבות  מהפרת  פי    ן ם  על 

 זה.   הסכם 

היה    ובהר י  12.7 כי  את  ת   והמועצה בזאת  לבצע  שלא  ביצוע   העבודות בחר  את  לעכב    ן ו/או 
 . המועצה כל טענה ו/או תביעה כנגד    לקבלן תהא    לא סיבה שהיא,    מכל 

הצדדי  12.8 בין  שבמחלוקת  בעניין  השיפוט  הנובע   זה   סכם לה בנוגע  ם  סמכות  ,  ממנו   ו/או 
 יה או לבית משפט מחוזי מרכז, לפי העניין. נ נתונה לבית המשפט השלום בנת 

הן    ת ו כתוב  12.9 בדואר  הוד   כל   . זה   הסכם בכותרת    כנקוב הצדדים  שתשלח  לפי    רשום עה 
ד  מהכתובות  לצד  אחת  הגיעה  כאילו  תחשב  מתאריך    3תוך    הנמען לעיל  ימים 

 תה. בעת מסיר   -סרה ביד אר, ואם נמ בדו   למשלוח מסירתה  

 

 :   ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

 ______________________      ____________________ 

 המועצה          הקבלן  
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה 
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 

 1-ומסמך 
 בדבר ניסיון מקצועיבתנאי הסף ו  ציע בדבר עמידהתצהיר המ

 
_________________ הח״מ  _____________________ אני  ת.ז.  בעל/ת  תאגיד[    ______,  של  ]במקרה 

רשומה   ח.פ./שותפות   ____________________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת 
האמת, וכי אהיה  י להצהיר את  שהוזהרתי כי על, לאחר  ״(המציע _________________________ )להלן: ״

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

 -:פרטי המציע .1

 : פרטי המשרד 1.1

 מס׳ עוסק מורשה: ______________________  שם המציע: ___________________________ 

 ____________ ___________ תאריך התאגדות: סוג התאגדות: _________________________ 

 כתובת המשרד: ________________________  ____ _ מספר תאגיד: ____________________

 פקס: ____________________________  טלפון במשרד: ________________________ 

) כתובת דוא״ל: ________________________  המשרד  של  אינטרנט  אתר  יש(: כתובת  אם 

 __________________ _________________ 

 -מכרז, כדלקמן:ההמציע עומד בכל תנאי הסף של  .2

 המציע הינו אזרח תושב ישראל, או תאגיד הרשום כדין אשר מקום מושבו בישראל.  2.1

 . החקלאותמטעם משרד  עודת גוזם מומחה תהמציע הינו בעל  2.2

  -י שלא יפחת מבהיקף כספת,  ביצוע גיזום עצים גבוהים של שלוש שנים לפחולמציע ניסיון מוכח ב 2.3
מע״מ   250,000 בתוספת  מ  ₪  אחת  )בכל  האחרונות  השנים  ספק  (2020-2022שלוש  הסר  למען   .

אשר   עבודות  עבור  ניסיון  ייחשב  זה,  סף  בתנאי  עמידה  לצורך  הנדרש  כניסיון  כי  בזאת,  מובהר 
 מכרז זה. ביצוען הסתיים עד למועד פרסום 

כדין על ניהול ספרים וניכוי    ות ובעל אישוריםל ספרי חשבונהמציע עוסק מורשה לצורך מע״מ, מנה  2.4
מס במקור מטעם פקיד שומה, המורשה לעבוד עם גופים ציבוריים בהתאם לחוק עסקאות גופים  

   .1976 -ציבוריים, התשל״ו

 נכח במפגש מציעים. או נציג מוסמך מטעמו המציע  2.5

 המכרז.  המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי 2.6

בתנ 2.7 עומד  הקבועים  המציע  צי1ב)ב()2בסעיף  אים  גופים  עסקאות  לחוק  התשל״וב (  ,  1976  -וריים, 
 -כדלקמן:

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  ( 1)

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (  2)
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 בעל השליטה בו; )א(  

בעלי   )ב(    שהרכב  אדם  בני  לפיחבר  שותפיו,  או  דומה   מניותיו  להרכב    הענין,  במהותו 
ותחו המציע,  של  לתחומי  מכאמור  במהותם  דומים  האדם  בני  חבר  של  פעילותו  י 

 פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג(   

שלט  שליטה  חבר בני אדם אחר, שנ  –(    אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3)
 ציע;  מי ששולט במ  מהותית בידי

שה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  והחזקה של של  –"  שליטה מהותית "
 האדם;

 ; 1981 –כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –" שליטה" ו"החזקה ", " אמצעי שליטה"

 תאימה(את המשבצת המ -X)סמן ב הנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:    

  1987  –וט ביותר משתי עבירות  לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  לדין ח -לא הורשענו בפסק 
 "( עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   חוק שכר מינימום" -)להלן  

חרון  אך במועד הא  מום, בפסקי דין חלוטים,הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מיני    
 ת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלהגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה א 

עומד   2.8 בסעיף  המציע  הקבועים  התשל״ו  1ב2בתנאים  ציבוריים,  גופים  עסקאות  ,  1976  -לחוק 
 -כדלקמן:

סעיף    מוגבלות  9הוראות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  התשנ״חלחוק  חוק  "   -)להלן    1998  -, 
 .   לא חלות על המציע"( זכויות שוויון

 -עובדים לפחות  100אם המציע מעסיק      

העבודה,   משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  המציע  של  התחייבותו  על  מצהיר  הריני 
המ חובות  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  סעיף  הרווחה  לפי  לחוק   9ציע 

    ליישומן;  לשם קבלת הנחיות בקשר  -ובמידת הצורך ויון זכויות,שו

החברתיים,      והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  של  הכללי  למנהל  בעבר  פנה  המציע 
הנחיות  המציע  קיבל  ואם  כאמור,  המציע  התחייב  שלגביה  התקרות  איתו  ונעשתה 

 וא גם פעל ליישומן; ון זכויות, ה לחוק שווי 9ו לפי סעיף ליישום בחובותי 

ה על  מצהיר  למנהל  תהריני  זו,  פסקה  לפי  שנמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  המציע  חייבות 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

המנהלים  , ו1981  –, בעלי שליטה בו, כמשמעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  מציעה 2.9
קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון אי    ההיו נעדרי הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמ בו י

תקופת   חלפה  אם  זולת  וכד',  רשמיות  קבלות  מתן  אי  המס,  לרשויות  דיווח  אי  ניכויים,  העברת 
ל השבים,  ההתיישנות,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  חקירה  ו   2019  -התשע"ט  פי  מתנהלת  לא 

כאמור ולא תלוי ועומד נגדם    בשל עבירה  ואו נושאי המשרה ב   ובעלי השליטה ב  ,המציעית נגד  פליל 
 ; בעבירה כאמור כתב אישום

רת  גועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסאינו פ   המציע 2.10
ד ההכרזה  כרז ועד למועצווים זמניים כאמור. למען הסר ספק ברור לי, כי היה ובמהלך הליכי המ

צווים כאמור )ובכללם גם צווים    המציעעל הזוכה במכרז, או אף לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד  
יהו של  זמניים(,  הזכיה  הודעת  ו/או  ההצעה  לביטול  עילה  הדבר  שתהיה  המציעוה  מבלי  וזאת   ,

 לכך.  , והוא מוותר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר מציעל

 למסמכי המכרז; 1-למסמך א 11מה כנדרש בסעיף המציא ערבות מכרז חתוהמציע  2.11

 ע נעדר זיקה לעובד מועצה/חבר מליאה. המצי 2.12

 -עבודות גיזום וכרסום עצים גבוהים המציע  בעבורם ביצע לקוחותלהלן   2.13
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

ביצע    הלקוח  בעבורו 
   המציע את העבודות

עיקרי  פירוט 
שבוצעו ה   עבודות 

ומקום    בפועל
 ועןביצ

 

ההיקף  
של ה כספי 

העבודות 
 שבוצעו

 רבעבו
 הלקוח 

ביצוע שנת  
 העבודות

שם הגורם הממליץ,  
טל׳   מס׳  תפקידו, 

 להתקשרות 

 שם     .1

 

 טל׳ 

 

 שם     . 2

 

 טל׳ 

 

 שם     . 3

 

 טל׳ 

 

 שם     . 4

 

 טל׳ 

 

כאמור, ולברר את    ותעבודהמציע    עאחד מהלקוחות בעבורם ביצאל כל    המועצה תהיה רשאית לפנות •
 . המציעמהעבודות שביצע בעבורו  הלקוח , ואת שביעות רצון העבודות שבוצעות והיקף ומה

יהודה,   • למען הסדר הטוב מובהר, כי מציע אשר ביצע עבודות כאמור בעבור המועצה המקומית אבן 
 ודות שביצע בעבור המועצה. נדרש לפרט כנדרש בטבלה גם באשר לעב

   .המצ״ב נכונים ומדויקים  ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטבלמצהיר/ה בזה הריני .3

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת.  .4

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 אישור
 

שברחוב   במשרדי  עו״ד______________,  בפני  הופיע/ה   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
__ _______ מר/גב׳  ידי    __________________________,  על  עצמו/ה  זיהה/תה  מס׳  תאשר  .ז. 

צפוי/ה   יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר   ,________________

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 
 

 ___________________ ____     ______________________ _ 

 תמתו, חתימה וחעוה״ד, מ.ר.שם        תאריך 
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה 
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 

 2-ומסמך 
 

 תצהיר והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים  
 
 

 _________ ת.ז.   ,______________ הח"מ  להאני  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  ו_____,  האמת  את  כי  צהיר 
 ועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:ב אהיה צפוי/ה לעונשים הק

1. _____________ כ  משמש  שמו    __הנני  את  לפרט  ________________________]נא  מטעם 
 , ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו. ״(המציע)להלן: ״ המלא של המציע[

לבצע    מהמציע  עית כלשהי, שיש בה כדי למנוע על מניעה חוק ועד עריכת תצהירי זה, אינני יוד נכון למ .2
קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או דרך,    המציע איננונשוא מכרז זה.    העבודותאת  

 .על פי מכרז זה  ובכל עניין אחר, שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותי

מתחייב  כ .3 הנני  כן  המציע,  מו  תקופת  כבשם  במהלך  של  י  תקשר  יא  ל,  עימו  המועצהההתקשרות 
בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים,  

 , מראש ובכתב להתקשרות. המועצהאבקש את הסכמת  

  על כל כוונה  מהמטעאו לנציג    למועצהלדווח מראש    עליוכי    למציע,מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע   .4
מי    שלו של  להוראותיו  ל,  ממנהליוו/או  בהתאם  ולפעול  זה,  בתצהיר  כאמור  גורם  כל  עם  התקשר 

ניגוד    ת רשאי  המועצהבעניין.   שיבטיחו העדר  הוראות אחרות  או לתת  לאשר התקשרות כאמור  לא 
 . מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו והמציעעניינים,  

 . י אמתתי ותוכן תצהירהנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימ .5

 ם:וולראיה באתי על החת

 ___________________  _____________________ 

 חתימה   תאריך 

 ____________________  ___________________ _____________________ 

 כתובת  מס' ת.ז. של החותם  שם מלא

 אישור 

_________________  מר __בזאת כי    מאשרמ.ר. ________________,    "דאני הח"מ ___________ עו
חתם על תצהירו זה בפניי, לאחר שהזהרתי    בחברה ים  /מנהל   . __________________ המשמש/יםזנושא ת.

 אותו כי עליו להצהיר אמת, וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים על פי כל דין. 

 ___________________ __ __________________  _____________________ 

 ימה תח שם עו"ד/רו"ח וכתובת  ריך תא
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 מועצה מקומית אבן יהודה 
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 

 3-ומסמך 
 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לעובד הרשות המקומית/חבר מליאת הרשות המקומית 
 

  יכי עלי להצהיר את האמת וכ  _, לאחר שהוזהרתי ________, ת.ז. _____________אני הח"מ ______
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

6. _____________ כ  משמש  שמו    __הנני  את  לפרט  ________________________]נא  מטעם 
 תצהיר זה מטעמו.  , ומוסמך לתת ״(המציע)להלן: ״ המלא של המציע[

הרשות המקומית ו/או חבר מליאת מועצת    שהינו עובדו בעל זיקה למי  ו/אאו מנהל  ו/בר  במציע אין ח .7
 מקומית.הרשות ה

הדברים   .8 במהלך  יתעוררו  או  ההצהרה  בתוכן  בנסיבות  שינוי  שיחול  מקרה  בכל  כי  מתחייב,  המציע 
 . ההנחיות המידע הרלבנטי בכתב ויפעל לפי, יועמ״ש( וימסור את מזכיר) המועצההרגיל, ידווח לגורמי 

 . ותוכן תצהירי אמת  צהיר כי זהו שמי זו חתימתיהנני מ .9

 ולראיה באתי על החתום:

 ___________________  _____________________ 

 חתימה   תאריך 

 ____________________  ___________________ _____________________ 

 כתובת  מס' ת.ז. של החותם  שם מלא

 אישור 

מר ___________________  את כי  זמאשר ב________________,    מ.ר.  ______ עו"דאני הח"מ _____ 
חתם על תצהירו זה בפניי, לאחר שהזהרתי    בחברה ים  /מנהל   נושא ת.ז. __________________ המשמש/ים

 על פי כל דין.   אותו כי עליו להצהיר אמת, וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים

 _____________ ______ _________ ___________  _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 
 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 11_ /2023מכרז פומבי מס'  

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 4-ו מסמך 

 הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים 

 
 :נתונים הבאיםהח"מ, מבקש כי המסמכים ו/או האני 

1. ____ ________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________ 

4.  ____________________________________________________ 

5. ______________________________ __________________ ____ 

6.  ____________________________________________________ 

 : לא יימסרו לעיון במידה והצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה , וזאת מן הנימוקים להלן

 ניתן לצרף מסמך נפרד , מנומק ומפורט  *

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _____________________ : שם המציע

 _______________________ חתימה

 _________________:תאריך חתימה
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 ועצה מקומית אבן יהודה מ
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 

 ז׳מסמך 
 

 יום ביטוחיםאישור על ק

 
 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  בתוקף פוליסת ביטוח וה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה הווח זה מאישור ביט
רטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  ירה בין התנאים שמפובמקרה של סתאת כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 קרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במח למעט יגבר האמור בפוליסת הביטו

 * האישור מבקש מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה * מבקש האישור
אבן המועצה המקומית 

 יהודה 
  יש למלא 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 מוצרים  אספקת☐

 _ _____אחר: ☒
וכרסום  גיזום  עבודות  

  עצים ברחבי המועצה
 המקומית אבן יהודה 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 לני משנה קב☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

  ______אחר: ☐

  ת.ז./ח.פ. 

 כתובת:
, אבן  53המייסדים 

 יהודה 

 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  יסכומאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 ה הפוליס

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  בתוקף יםספ נו וייםכיס
   חריגים וביטול

  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד

 מטבע  סכום 

 אחריות צולבת   302 ₪    4.000,000   ביט    צד ג'
 הרחב שיפוי  304
  קבלנים וקבלני 307

 מישנה  
ל שיבוב  תור עיו 309

לטובת מבקש  
 האישור 

נזק  כיסוי בגין  312
 מ"ה שנגרם מצ

כיסי לתביעות   315
   מל"ל

מבוטח נוסף בגין   321
מחדלי  מעשי או 
מבקש   -המבוטח 
 האישור 

מבקש האישור   322
 כצד ג 

 ראשוניות 328
רכוש המבקש   329

 יחשב כצד ג  
אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי  304 ₪     20,000,000   ביט   
ויתור על שיבוב   309

לטובת מבקש  
 האישור 
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 כיסויים 

ייחשב כמעבידו   319
 של התובע  

  סף בגיןמבוטח נו 321
עשי או מחדלי  מ

מבקש   -המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות   328
אחריות  

 מקצועית 
 תאריך רטרו:   

 
 _________

_ 

 אחריות צולבת  302 ₪  500,000 
 דיבה/ השמצה  -303
 הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף   309
בת מבקש  לטו

 האישור 
מבוטח נוסף בגין   321

מעשי ומחדלי  
מבקש   -המבוטח
 האישור 

ר  ושה ואי ימרמ -325
 עובדים 

 עיכוב/ שיהוי  -327
 ראשוניות 328
  6תקופת גילוי -332

 חודשים
        אחר

 

 : *(ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  תהשירולציין את קוד  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, ישפירוט השירותים 
 גינון, גיזום וצמחיה  017

 
 

 *  הפוליסהביטול/שינוי  
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60 ייכנס לתוקף אלא לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או  האישור מבקש לרעת  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 . ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקףי * באישור ביטוח כלל
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_________ __________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 
 

 דה מועצה מקומית אבן יהו
   ___ 11__/2023מס'   מכרז פומבי

 עבודות גיזום וכרסום עצים ברחבי הישוב
 

 מסמך ח׳
 [במקרה שהמציע הינו תאגיד רשוםאישור עו״ד/רו״ח בדבר פרטי המציע ]

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 .נ.,א.ג

   י המציעאישור פרטהנדון: 

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

 מנהלי המציע הינם:  .1

 _____; גב׳/מר _________________________ ת.ז. ___________________ 

 __________________ ת.ז. ________________________; גב׳/מר _______

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

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .2

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________; 

 __________________; _________ ת.ז. ______ גב׳/מר ________________

 _; ____________________גב׳/מר _________________________ ת.ז. ___ 

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, לרבות, לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו במסמכי   .3
פים  כרז ועל המסמכים המצורהמכרז ובחוזה שבכללם, הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למ

 מור לעיל. להצעת המציע למכרז, והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כא

 חתימה: ה  להלן דוגמת .4

 .____________________________________________________ 

של    .5 ההתאגדות  מסמכי  ולפי  דין  כל  לפי  למכרז,  ההצעה  להגשת  מחייבת  החלטה  במציע  התקבלה 
 המציע. 

הינו במסגרת סמכויות המציע ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, המציע  ע העבודות נשוא המכרז  ביצו .6
צעה עפ״י תנאי המכרז, והצעת המציע כשהיא חתומה על ידי המוסמכים  ה   יבל החלטה כדין להגישק

 לחתום כמפורט לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 ________. _____________________כתובת משרדו הרשום של המציע הינה: _______ .7

 

 _______________________     ______________________ _ 

 , חתימה וחותמת, מ.ר.״דעוהשם        תאריך 

*** במקרה שהמציע הינו תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו״ד  
 ם החברות. תמצית מידע מעודכן מרשבדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, וכן 


