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 הזמנהמסמך 
 5/2016 מס' פומבי  מכרז 

                                                                                                   אחזקת שטחי גינון
 

 הצעות  מתןזמנה לה
 

 

אחזקת שטח  ,ציבורי גינוןשטחי (, מזמינה הצעות מחירים לביצוע עבודות אחזקת "העירייה" )להלן: אריאלעיריית  .1

   .("העבודה/ות" )להלן: העירייהבכל תחום שיפוט פתוח פרטי )שפ"פ(, ניכוש והדברת עשבייה במדרכות ורחבות 
 (." המכרז"נספחיו )להלן:ודרישות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה הבהתאם לתנאים וזאת, 

 

רחוב לשכת מנכ"ל העירייה, במשרדי  1.7.2016ועד תאריך  19.6.2016מתאריך ניתן לרכוש  ,את מסמכי המכרז .2

ש"ח(. ים יאלפ) ש"ח 2,000  תמורת סך של, , 00:31ועד   00:10בין השעות   ה' –א' בימים  ,אריאל, 5יהודה 
מסמכי  רכישת. ולא ניתן לצלמם ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרדי העירייההסכום לא יוחזר. 

 הצעה.  תלהגשסף  תנאי מהווההמכרז מהעירייה, 
 

במשרדי , 03:01שעה  2016.622.  תאריך  רביעי ( יתקיים ביום"מפגש" קבלת הבהרות )להלן:למציעים מפגש  .3
ייערך רק בחלק מהמקומות המיועדים לביצוע העבודות. השתתפות נציגי רוכשי מסמכי המכרז  . סיור בשטחהעירייה

  .ומהווה תנאי סף להגשת הצעה חובה הינהבמפגש 
  

משתתף אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, יפנה בכתב מודפס בלבד לאגף שפ"ע, באמצעות  .4

ויפרט בפנייתו את מהות הסתירה ו/או אי , zanafi@ariel.muni.ilאו בדוא"ל:  ,9061846-03 משלוח פקס מס':
  .03:01שעה   30.6.2016 תאריך חמישי   יוםמ לא יאוחרהבהירות שנתגלתה. על פניית המציע להתקבל בעירייה 

 

תנאי המכרז  – במסמך א'עמוד בתנאי הכשירות להשתתפות המהווים תנאי הסף, המפורטים , ימגיש הצעה .5

 והוראות למשתתפים. אי עמידה בתנאי הכשירות ובתנאי הסף כנדרש, תביא לפסילת ההצעה.
 

, אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם אריאלעל מגיש הצעה לצרף ערבות בנקאית להשתתפות, לפקודת עיריית  .6
 1א' מסמךבנוסח כולל.  20169.30.  תאריך( בתוקף עד ₪אלף  מאה) ₪ 0,00010המציע בלבד, על סך 

 (."ערבות השתתפות" )להלן:להלן המצורף 
 

 ממועד חתימת החוזה.  חודשים  24  -התקשרות עם הזוכה הינה ל משך  .7

חודשי עבודה ראשונים מהווים תקופת ניסיון. בתקופה זו, רשאית העירייה להפסיק את  6למרות האמור לעיל,        
חוזה, מבלי שהזוכה ת יום מראש, מבלי שהודעה כאמור תהווה הפר 30עבודתו של הזוכה, בהודעה בכתב של 

 יקבל מהעירייה פיצוי מכל סוג, ומבלי שהזוכה יתבע פיצוי מכל סוג. 
תקופות נוספות של   3 – להעירייה רשאית בהתאם להחלטתה הבלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות בחוזה,        

 או חלק מתקופה. כל תקופהחודשים  12
 

למשתתפים,  ושישלח ותהבהרות/תשוב כיאת ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, פרוטוקול מפגש הבהרות, מסמ .8

 עותק מקור - בשני עותקים מלאיםמעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, ל להכניסיש של המציע, צרופותיו כל ו
אליו יצורף מסמך הערבות בנקאית  במעטפה חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, 

כולל צילום מסמך הערבות החתימה,  יעותק המקור לאחר חתימת מורשכל מסמכי צילום  - ועותק נוסףנפרדת, 
 הבנקאית.

 

חותמת וחתימת נציג/ת העירייה שירשום על על המעטפה לקבל את המעטפה, יש למסור לנציג/ת העירייה,  .9

  6.7.2016 תאריך רביעילא יאוחר מיום  ,בעירייהולהפקידה בתיבת המכרזים , ירההמסהמעטפה את תאריך ושעת 

 15:00שעה  
 

על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות   .10
 נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות. 

 

וכן הרשות בידה לחלק את העבודה או  ,מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאאין העירייה  .11

 כל  חלק ממנה, בין מציעים.
 

 

 

 אבי עזר                                                             
 מנכ"ל              

 
 

 א'מסמך                                                                                                                               

mailto:shefa@ariel.muni.il


 

4 
 

 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

                                               

 5/2016 מס' פומבי  מכרז 
                                                                                                   אחזקת שטחי גינון

 

  תנאי המכרז והוראות למשתתפים                               
 
 

פתוח אחזקת שטח , ציבורי גינוןשטחי (, מזמינה הצעות מחירים לביצוע עבודות אחזקת "העירייה")להלן: אריאלעיריית 
  .("העבודה/ות")להלן: העירייהבכל תחום שיפוט ניכוש והדברת עשבייה במדרכות ורחבות פרטי )"שפ"פ(, 

 (."המכרז"נספחיו )להלן:ו חוזה הקבלנותדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהבהתאם לתנאים וזאת, 
 

 נשוא המכרז .1
 

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק  ,הפרטים המובאים בסעיף זה להלן  :הערה מקדימה
מסמכי המכרז. הייתה התייחסות בבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת 

 .אחרת כאמור במסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת
 

לאחזקת  מיוחדמפרט  - (1ג)נספח לאמור בחוזה הקבלנות, תתבצענה בהתאם שטחי גינון, עבודות אחזקת  1.1
 מפרט ביצוע שטחי גינון חדשים. – (2נספח ג')גנים, 

 
 

 :)להלן: "הקבלן"(, כוללות בין היתרלבצע העבודות שעל הזוכה בביצוע העבודות במכרז 
 

 אחזקת הצמחייה לכל סוגיה.   א. 
 

ה המפעילה עם חברשל הקבלן כולל התקשרות )משעון מים לגן(.  ן ת השקיה בגומערכ ה ותיקוןאחזק ב.

 .שליטה מרחוק על מערכות ההשקייה
 
 

 ניקיון כללי של שטח הגן. .ג
עבודות שתילה, נטיעה, השקיה, דישון, גיזום, כריתה, פינוי גזם ופסולת גינה ולכלוך מתוך שטח הגן לכל  .ד

 מקום עליו יורה המפקח מעת לעת.
 .בעירורחבות מרוצפות ניכוש וריסוס עשביה בכל מדרכות  .ה

 

בכל ציוד הנדסי, , כלי עבודה, כלים מוטוריים ומכניים, לרבות מאבטחים העסקה והפעלה של כח אדם .ו

 .ינוןהג יבכל שטחהנדרשות כמות נדרשת לביצוע כלל העבודות 
 

 וכד'.קומפוסט, חומרי הדברה,  - הדרושים לאחזקת צמחיה ,חומריםת אספקרכישה, הובלה ו .ז

  מערכות השקיה.הדרושים לאחזקת וציוד,  אביזריםרכישה, הובלה ואספקת  
  תשתיות ומתקנים.הדרושים לאחזקת וציוד,  רכישה, הובלה ואספקת חומרים, אביזרים 

 

 

 על הקבלן להביא את כל שטחי הגינוןיום ממועד זה,   60 –החל ממועד תחילת ביצוע העבודות ולא יאוחר מ  1.2
זאת /המנהל. לשביעות רצון המפקחאת המדרכות והרחבות המרוצפות ללא עשביה, הכל  ,ונקי למצב תקין

 ללא קבלת תמורה נוספת.
 

השטחים שונים ועשויים לכלול את כל סוגי האלמנטים המקובלים בגנים, כגון: מדשאות, עצים, שיחים, צמחי  1.3

או חלקם בצרופים ה, מערכות השקי מתקנים,רחבות מרוצפות, כיסוי, פרחים רב שנתיים וחד שנתיים, מדרכות, 
 שונים.

 

 הטכני יםאת כל עבודות האחזקה שבשגרה הרשומות במפרט ,בצע באופן עצמאי וללא הנחיות נוספותי הקבלן 1.4

הערות של הקבלן, ביומן העבודה מעת לעת ירשמו המפקח ו/או המנהל,  ,בנוסף .במועדים הנדרשים המיוחד
 מועד אותו יקבע המפקח/המנהל.בצען בל הקבלן שעל ,לביצועדרישות /או הנחיות נוספות וו/או 

 

במצב טוב כולל צמחים שנוספו לשטחים בתקופת האחזקה  ,על הקבלן להחזיק את השטחים המטופלים על ידו 1.5

 . , וכולל את מערכות ההשקיהעל ידו או ע"י אחרים
 

, מאד במצב טובלעירייה על הקבלן למסור את השטחים ההתקשרות בחוזה עם העירייה, בגמר תקופת  1.6

, תשתיות ומתקנים תקינים, והגן נקי מכל פסולת ולכלוך, לשביעות ההשקיה תקינות מערכות ,הצמחייה רעננה
 .רצון המנהל

 

עבודות שאינן כלולות בביצוע העבודות עפ"י מכרז קבלן אחר ו/או לבצע עם עובדיה, להעירייה רשאית למסור  1.7

 בתביעה מכל סוג.ו/או מי מטעמה לתבוע  את העירייה ומנוע מ רשאי הקבלן אינובמקרה/ים אלה/ו,  .זה
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 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 מסמכי המכרז .2
 

 יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז": ,המסמכים המפורטים מטה 2.1
 .ההזמנה להגשת הצעותמסמך  -

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -מסמך א'  -
 הצעת המשתתף במכרז ונספחיו.   -מסמך ב'  -

 ונספחיו. הסכם  - מסמך ג'  -
שצרף המציע וצרופות אישורים מסמך פרוטוקול מפגש מציעים, מסמכי תשובות ו/או הבהרות, מסמכים  -

 .להצעתו
 

העירייה ם רכושה של העירייה גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וינההמכרז,  מובהר כי מסמכי, למען הסר ספק
זאת . כל שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדיבהצעות המציעים ונמסרו לעשות בהם ובנתונים שמולאו  רשאית

כנגד העירייה ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה  העבודותבין אם המציע נבחר לבצע את 

 בקשר לכך.ו/או מי מטעמה 
 

אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל והינו מסמכי המכרז, קראם והבינם, כל יאשר, כי קיבל לידיו את כל מציע  2.2
וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת , עבודותהתנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע ה

  . מצורף להלן  1טופס מס' כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור 
 

והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו  ,תנאי המכרזדרישות ולא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת  2.3
יעמדו לעירייה  -כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא  מהצעתו

חילוט הערבות הבנקאית  -כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

 )כהגדרתה להלן(.להשתתפות 
 

רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, העירייה  2.4
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, 

ידי  -שנמסרו על יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים
את המציעים יאשרו ידו להצעתו.  -המציע ויצורפו עלמורשי החתימה של רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י 

 שעות ממועד קבלתה.  4  -לא יאוחר מ  ,קבלת ההודעה
 

אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות )אם ניתנו(, פה, -הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעלכל  2.5

 תחייבנה את העירייה. , בכתב על ידי נציג מוסמך של העירייה שנמסרו
 

 , ובקשת הבהרותמפגש מציעים ,סיור קבלנים .3
 

במשרדי  03:01שעה  2016.622.תאריך , רביעי "(, יערך ביוםמפגש)להלן:" לקבלת הבהרות מפגש מציעים 3.1

 .ומהווה תנאי סף להגשת הצעה חובה הינה, במפגש . השתתפות אריאל 5 יהודההעירייה, רחוב 
 

בכתב מודפס בלבד לאגף שפ"ע, חייב לפנות אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, משתתף  3.2

ויפרט בפנייתו את מהות , ariel.muni.ilzanafi@או בדוא"ל: , 9061846-03 באמצעות משלוח פקס מס':
 הסתירה ו/או אי הבהירות שנתגלתה. 

  .03:01שעה     30.6.2016תאריך   חמישי   יוםמ לא יאוחר ,על פניית המציע להתקבל בעירייה             
והיא תהווה חלק  ,המכרז מסמכיכשי ותופץ הודעה לכל ר ,מכרזמסמכי השינויים בעדכונים ו/או ככל שיהיו        

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 

 לשאלות ובקשות הבהרה:פנייה  אופןלהלן         
 

'מס  
 סד'

  נספח/המסמך   

בקשהאליו מתייחסת ה  
עמוד / סעיף  נוסח השאלה                                       

להבהרה / בקשה                  

 עמוד סעיף  ____  __מסמך _ 1

___   

 

סעיף  ____ עמוד   __מסמך _ 2
  ___ 

 

 

, נשלחו לעירייהשהבהרה  בקשותתענה ל, ואינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשויודגש, כי העירייה          

העירייה ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום, תיראה נציג/י כל הודעה אשר תישלח על ידי 

ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או  (שלושה) 3כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך 
 –בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד 

 בעת מסירתה.
 

 
 

mailto:shefa@ariel.muni.il
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 תנאי סף –במכרז תנאי כשירות להשתתפות  .4
 

 :המצטברים להלן כל התנאיםעל  נהעומקיים ו, רשאי להשתתף במכרז, מי שבמועד האחרון להגשת הצעות
 

 אישור רו"ח להיקף פעילות 4.1
 

במהלך  .(₪שני מיליון )לא כולל מע"מ  ₪ 00,0000,2המציע להיות בעל מחזור כספי כולל של לפחות על  .א

 .2015 –, ו 2014, 2013  - שנות הכספים

המפורטים  םבתנאיעמידתו של המציע המציע יצרף אישור חתום על ידי רו"ח של המציע, המאשר את       

 להלן.המצורף   3טופס מס'   בסעיף זה, בנוסח
 

יצרף אישור חתום על ידי רו"ח של המציע, המאשר כי המציע משלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המציע  .ב

כפי שהמציע יפרט עלות מעביד,  –עלות מעביד עפ"י דין, והוא מתחייב לשלם לעובדיו, שכר  –המינימום 
 המצורף להלן. (1) 3מס'  בטופס

 

 תיעוד מקצועי 4.2
 

 2סוג נו בעל תעודת גנן מוסמך יהו/או מי מטעמו שיועסק בביצוע בפועל של העבודות נשוא מכרז זה, המציע   

שקדמו להגשת שנתיים משך בלפחות זאת, . הנדסאי נוףו/או תעודת טכנאי נוף תעודת )לפי הסיווג החדש( ו/או 
 ."(תיעוד המקצועי)להלן:" הצעות למכרז.

, מאושר על  ידי כנדרש נאמן למקור של תיעוד מקצועירף להצעתו העתק ציהמציע , להוכחת עמידתו בתנאי זה

 עו"ד. 
מנהל העבודה שיוצב ב ,פי דין בישראל, יתקיים התנאי האמור לעיל-המציע אישיות משפטית המאוגדת עלוהיה           

 .הסכםב כל תקופת ההתקשרותבמשך זאת של המציע.  הקשר מטעמובעיר ויהיה נציג 
 

 קודםניסיון  4.3
 

של שטחי  תעבודות אחזק, לפחותשנתיים רצופות במשך , 5201 – 2120מהלך השנים בהמציע ביצע  .א
 אצל ,לפחות דונם 450בשטח של , או אצל מזמין אחד לפחותדונם  250 שלגינון אינטנסיביים, בשטח 

  .שני מזמינים או יותר

ערים,  יאיגוד, תות מקומייות או תאגיד של רשוומקומי יותרשומשרדי ממשלה, לעניין סעיף זה, "גוף ציבורי":       
רשות הטבע והגנים, החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, מוסד צה"ל באמצעות משרד הביטחון, 

 . , וכד'אקדמי, בית חולים, חברת נתיבי איילון בע"מ, חברת רכבת ישראל בע"מ, חברת דרך ארץ
 טופסבדבר ניסיון קודם בנוסח מאושר על ידי עו"ד תצהיר ום על המציע יחת, להוכחת עמידתו בתנאי זה    

 . המלצות בכתב מבעל תפקיד בכיר של המזמיןלהצעתו ויצרף המצורף להלן,  4מס' 
 

ידי המציע כאמור, וכן, לבחון מיוזמתה ביצוע -מובהר כי העירייה רשאית לאמת את הנתונים שהוצגו על .ב
 ידו. -ידי המציע, ואשר לא פורטו על-פרויקטים שבוצעו עלעבודות/

 

 .להלן המצורף 1א' מסמךבנוסח   להלן, 6 , כנדרש בסעיףרבות בנקאית להשתתפותע 4.4
 

המפורטים לעיל, הצעתו להשתתפות במכרז הכשירות  מתנאיתנאי אחד או יותר מציע אחר הלא מילא 
 תיפסל על הסף ולא תידון כלל. 

 

 צירוף אישורים ומסמכים  .5
 

המפורטים  ,מקור או העתק נאמן למקור באישור וחתימת עורך דין –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 

 להלן: 
 

)ככל מסמכי תשובות ו/או הבהרות ו/או עדכונים, למסמכי המכרז  ,כל מסמכי המכרז, פרוטוקול מפגש המציעים 5.1
ממסכי )כשכל דף בחותמת וחתימה  י המציעיד-העירייה(, כשהם חתומים עלע"י למציעים נשלחו ו שנערכו

 (.ציעע"י המבשוליו חתום יהיה המכרז, 
 

 

 :מציע שהינו תאגיד 5.2
 

 צילום תעודת רישום של התאגיד. .א
  

 .תאגידה מרשם החברות של רישום יום לפני מועד הגשת הצעות למכרז,   30  עדתדפיס מעודכן  .ב
 

על זהות בעלי התאגיד, זהות בעלי המניות, וזהות המוסמכים לחתום בשם  ,התאגידאישור עורך דין של  .ג

 ואישור עו"ד שההצעה נחתמה כדין על ידי המוסמכים לחתום בשם התאגיד. ,התאגיד
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 :מציע שהינו עוסק 5.3
 

 צילום תעודת זהות של המציע. .א
 

כדין על ידי  ואישור עו"ד שההצעה נחתמה  מציעאישור עורך דין על זהות המוסמכים לחתום בשם ה .ב

 .מציעהמוסמכים לחתום בשם ה
 

אישור תקף ו, 1976אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו   5.4
 .  במקור לצורך ניכוי מס

 

 . לעיל ,4.4 –, ו 4.3,  4.2,  4.1  –ס"ק   4  מפורטים בסעיףנדרשים הכל המסמכים ה 5.5
 

  .בשני עותקים מקור , על ידי המציע החתומ , הצעת המציע –מסמך ב' צירוף  5.6
 

  .חתומים על ידי המציע להלן, 6עד    1מסמכים נדרשים בטפסים  צירוף  5.7
 

  העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז מהעירייה. 5.8
 

 לידיעת המציעים:
 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועדת המכרזיםמסמכים האמורים לעיל, רשאית  מסמך ו/אולהצעתו שלא צרף מציע 

לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים , והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין
להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול  ועדת המכרזיםרשאית  ,וכן .שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה

 דעתה הבלעדי.
אישור מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף 

דרש על ידה, ייש כפי םלהציגוהמציע מתחייב  ,מסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמוראישורים והעל ה ךמסמו/או 

 הערכת ההצעות.חינת ובבעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו לשתף פו
 

 להשתתפות ערבות בנקאית .6
 

אלף  מאה) ש"ח 0,00010  המצורף להלן, על סך 1במסמך א'המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח  6.1
 .ועד בכלל  20169.30.  , בתוקף עד ליוםאריאל( לטובת עיריית "חש

 בנקאית כנדרש לעיל, הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון. מציע שלא יצרף ערבות
 

מובהר כי, העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות  6.2

 תהווה כשלעצמה עילה לפסילת הצעת המשתתף.  ,הארכת הערבות כנדרש-הדרישה. אי עפ"י 
 

 רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד:ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו  6.3
 

 כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.  6.3.1

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. 6.3.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  6.3.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן  6.3.4
 תנאי מוקדם להתקשרות.

ימים ממועד הכרזה על זכייתו  14לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  ,כל אימת שהמשתתף שזכה 6.3.5
 במכרז.

 

והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל.  6.4
 למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

 
 משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו. 6.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכללים להגשת הצע .7
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 התאמה לתנאי המכרז 7.1

 

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים  7.1.1
את כל המסמכים הנדרשים. חובה על המציע למלא את כל  צעתוהנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה

 הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.
 

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה מאושר  7.1.2
רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר למציע  אתה ועדת מכרזיםכנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. 

 לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.
 

 ועדת המכרזיםהמציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא  7.1.3

וההצעה תכלול את תיקון הטעויות רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, 
 .או מי מטעמה לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים

 

תהא רשאית, על פי  ועדת מכרזיםלא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.  7.1.4

שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס 
 .ועדת המכרזיםההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של  לתנאי המכרז.

 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 7.2
 

מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  7.2.1

 ו/או תכסיסנות.ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה 
 

כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר חובת לעיל, אין באמור בסעיף זה  7.2.2

הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד 
 העירייה בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו. 

 

 הצעת המשתתף .8
 

ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"( כאשר  ההצעה תוגש על 8.1
 כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

ט גם בו. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השול       
מזכויות הצבעה באסיפה הכללית ו/או הזכות  25%-" כאחזקה של למעלה משליטהלצורך כך מוגדר המונח "

 מהדירקטורים. 50%-למנות יותר מ
 

,  יצורפו בנוסףבמלואו בשני עותקים ויחתום עליו בשולי כל דף בחותמת וחתימה.  מסמך ב'כל מציע ימלא את  8.2
 המציע למעטפת המכרז.על ידי אשר יוכנסו חתומים בחותמת וחתימה  ,כל מסמכי המכרזלהצעתו 

 

על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות  8.3

 וכן בשולי כל עמוד. ,לכך יםהמיועד מותנספחיו, במקוו
 

 עד האחרון להגשת ההצעות.( ימים מהמו90ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך תשעים ) 8.4
 

החליטה העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה בתוקפה למשך תשעים  8.5
 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות.90)

 

העירייה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת חוזה עם המציע  8.6

 שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 
 

העירייה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפוף   8.7
 מובהר, כי העירייה איננה מתחייבת לנהל משא ומתן כאמור.  לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעניין זה.

 

 בהליך המציעהוצאות   8.8
 

 , כל מציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, לרבות, רכישת מסמכי המכרז וביצוע בדיקות נשוא המכרז

  זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלה.ולא יהא צ"ב, וערבות בנקאית, וכי

 
 

 לבחירת זוכהההצעות ושקלול  הבחינהליך  .9
 

 לבחירת זוכה, יתבצע בשלבים כמפורט להלן:שקלול ההצעות ה והליך בחינ  9.1
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 בדיקה ובחינת עמידת ההצעות והמציעים בתנאי הכשירות למכרז וביתר תנאי הסף.  -  שלב א' 9.1.1

  שקלול ודרוג ההצעות לבחירת הזוכה.  -  שלב ב' 9.1.2
 

 יעשה באופן הבא:לבחירת זוכה, שקלול הצעות המציעים   9.2
 

נושאה רביניקוד מ  הניקודלקבלת שקלול אופן    

 
              1סעיף  מסמך ב'

 שטחי גינון ציבורית אחזק
  כות ורחבות, רמד 

 מחיר לדונם           

יקבל את  ,את המחיר הנמוך ביותר ,לאחר ההנחהמשתתף שיציע  נקודות   50
אליו באופן  ייתר המשתתפים יקבלו ניקוד יחס .מירב הנקודות

 הבא: 
  .יחולק במחיר הנבחןו  50 -יוכפל בהמחיר הנמוך בסעיף 

                   2סעיף  מסמך ב'
ת שטחי אחזק -אופציה 

 גינון מוסדות חינוך
             ושפ"פ

יקבל את  ,את המחיר הנמוך ביותר ,משתתף שיציע לאחר ההנחה נקודות    10
אליו באופן  ייתר המשתתפים יקבלו ניקוד יחס .מירב הנקודות

 הבא: 
 .יחולק במחיר הנבחןו 10 -יוכפל בהמחיר הנמוך בסעיף 

                   5סעיף  מסמך ב'
עבודות שיקום/חידוש/  

 בעתיד הקמה,

           

יקבל את  ,את המחיר הנמוך ביותרלאחר הנחה, משתתף שיציע  נקודות  10
אליו באופן  ייתר המשתתפים יקבלו ניקוד יחס. מירב הנקודות

 הבא: 
 .יחולק במחיר הנבחןו 10 -יוכפל בהמחיר הנמוך בסעיף 

         נקודות  70        ההצעה הכספית         

 נוספיםכמות עובדים 
 טכנאי נוףהנדסאי/

   2 סוג תעודת גנן -
עובדים  17)מתוך כמות מינימום של 

 ביום עבודה(כולל מנהל ואיש מים 

 נקודות  5
 נקודות  3

 נקודות  1
 

עובדים, יקבל  15העסקת עובדים נוספים מעל בגין 
 .עובדים 2עד  נקודות  5  המשתתף

  .הנדסאי/טכנאי נוףבעל תעודת העסקת בגין 
  1  יקבל המשתתף ,2סוג  בעל תעודת גנן /יםבגין עובד

 .עובדים 2עד  נקודות

            נקודות  15               כח אדם ואמצעים

ניסיון נוסף מעבר לניסיון 
 בתנאי הסףהנדרש 

 
 נקודות  10

ניסיון נוסף של המשתתף מעבר למפורט בתנאי הסף, יזכה 
 את המשתתף בנקודות כדלקמן:

 ,ותנקוד 5-יזכה את המשתתף ב, ניסיון ברשויות מקומיות

  .נוספות רשויות מקומיות 2  עדלכל רשות מקומית, 

           נקודות 10                         ניסיון נוסף 

  נקודות   100  סה"כ                    

 

 

המציע יידרש להציג למכרז, ויותר מאומדן המחירים  10% -בסכום נמוך ב  מובהר בזאת כי הצעה שתהא 9.3

עדה, תחשיב מפורט של הוצאותיו לחודש, ערוך ע"י רו"ח ואו מי מטעמה ולמסור לומכרזים הת בפני ועד

 ובאישור עו"ד מטעם המציע, הכולל לפחות את הנתונים המפורטים להלן:
 

 

בביצוע העבודות  בפועלשיעסיק , מאבטחיםשל ועובדים של  ,ושעות עבודה ,ימי עבודהעובדים,  :כמות .א
 )עלות מעביד(. חודשלשעה ול -ו של כל עובד בתפקידו ושכר

 

בביצוע העבודות בפועל שיעסיק מקצועי בעל תעודה,  כמות ימי עבודה ושעות עבודה של מנהל עבודה .ב

 )עלות מעביד(. חודשלשעה ולו ושכר
 

 .לשנה - כולל החזר הון)טנדר( כלי רכב ניהולי  ה ואחזקתהפעלרכישת עלות  .ג
 

סוג  -יש לפרט לכל כלי  .לשנה - כולל החזר הוןמכניים מוטוריים, כלים  ה, ואחזקתהפעלה, רכישעלות  .ד

 מכרז.ביצוע עבודות נשוא הב ,להפעלה יםנדרשימי עבודה ושעות עבודה הכמות הכלי, 
 

לביצוע עבודות נשוא מסוג ובכמות הנדרשים , לשנה –חומרים ועלות רכישת כלי עבודה, ציוד, אמצעים,  .ה
 מכרז.עבודות נשוא הת לביצוע כמות נדרש, סוג -יש לפרט לכל כלי/אמצעי/חומר  מכרז.ה

 

  לשנה. - ביגוד ואמצעי בטיחות אישיים לעובדיםעלות אספקת  .ו
 

 .לשנה - תקורה, מימון, ורווח קבלניניהול, הוצאות  .ז

 

 בדיקת הצעות .10
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פי שיקול דעתה -רשאית, על ועדת מכרזים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת מכרזיםכל הצעה תיבדק על ידי  10.1

 בדיקת ההצעות ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון. בהבלעדי, להיעזר 
 

סף הנקובים במכרז זה, הכשירות להשתתפות המהווים במסגרת הבדיקה, תיבדק עמידת המציעים בתנאי  10.2

ייחשב כמי שמוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה מציע כל .  ההצעה הכספית של המציעיםתיבדק וכן, 
עמידתה בתנאי הסף -עתו, אם וככל שהצעתו תיפסל על הסף של איבגין חשיפת הנתונים הכספיים של הצ

 של מכרז זה. 
 

רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת ועדת המכרזים , תהא המציעיםלאחר פתיחת מעטפות  10.3
או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, זאת כפי שיהיה נדרש לדעתה לצורך  והבהרות בנוגע להצעת

  עות והערכתן.בדיקת ההצ
 

ועדת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .נו בגדר תנאי סף להשתתפות במכרז זהיניסיון מוכח בעבר ה 10.4

לאחר הגשת ההצעות  מציעשומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל  מכרזים
להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי  ,למכרז

הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף המפורטים 
 בהזמנה זו.

 

  .ים בתוך המועד שקבעה בפנייתהאת כל הנתונים והמסמכים המבוקש וועדת מכרזים,המציעים יעבירו ל 10.5

 המציע, ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה.ת תגובת המציעים תצורף להצע
 

 החלטות העירייה .11
 

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להתחשב במסגרת  11.1

ובכושרו של המציע לבצע  הציוד העומד לרשותו,ו, אמינותו, שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו, ניסיונ
 את העבודות הנדרשות ברמה מעולה.

 

יתור כזה לא והעירייה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שו 11.2

ה או יגרום נזק לעירייה או יפגע בעקרון השוויון, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבוד
רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנמוכה ביותר ו/או לפצל את העבודה או חלקיה ולמוסרם לבעלי הצעות שונות 

 כפי שיראה לה כדאי ביותר בשבילה ואפילו אם הצעותיהם אינן הנמוכות ביותר.
 

ועדת ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה, או ככל שלאחר בדיקת תנאי הסף והציון האיכותי המינימאלי, יתברר ל 11.3

, ותנמק )ח( לכללי המכרזים22המכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, היא תחליט בהתאם להוראות סעיף 
 . את החלטותיה

 

עדת המכרזים תחליט על פסילת המכרז מן הנימוקים המפורטים בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף זה וככל שו 11.4

 להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. 
 

 לאכוף על הזוכה במכרז את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז וההזמנה.העירייה תהא זכאית  11.5
 

נספחיו ולהחזירם לעירייה כשהם חתומים ו הסכםיהא עליו לחתום על ה –"הזוכה"(  -כה המציע במכרז )להלןז 11.6
 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 10כדין, תוך  

 , הסכםל (8)'ג נספח, בנוסח ביצועערבות  –ערבות בנקאית החתום, יצרף המציע:  ההסכםעד מסירת ובמ        

  . הסכםל( 7) 'ג נספחבנוסח  –אישור קיום ביטוחים ו
לאחר הזכייה במכרז, יחייבו את הצדדים אך ורק  הסכםכי עם חתימת ה ,למען הסר כל ספק מודגש בזאת        

 ונספחיו. הסכםתנאי המכרז ומסמכיו ותנאי ה
 

רשאית  ימים מיום הודעת העירייה על זכייתו,  10 תוך הסכםמציע שהצעתו התקבלה, אך לא חתם על ה 11.7
, מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר ו/או נוסף העומדים להשתתפות העירייה לחלט את הערבות הבנקאית

 .של העירייה לרשותה
 

לעיל, כולם או חלקם, העירייה רשאית  11.7 -, ו11.6לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים  11.8

להתקשר עם מציע אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או זכות לפיצוי עקב 
 התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו.
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 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות ופרסום מכרז חדש 11.9
 

מבלי לגרוע מזכויות העירייה עפ"י כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע השני במדרג  .א

וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז,  ,עפ"י הצעתו העבודותההצעות שהוגשו, על מנת שיבצע את 
טים הטכניים ו/או ההסכם כל מקום שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז ו/או המפר

 או מכל טעם אחר.
 

יחולו גם במקרה ובו הזוכה במכרז לא עמד בהתחייבויותיו להביא את שטחי הגינון לרמת זה, הוראות סעיף  .ב

 הבסיס הנדרשת במהלך תקופת האחזקה הראשונה. 
 

ציע המדורג ימים להודיע לעירייה על קבלת הצעתה. לא עשה כן המ 7תהא שהות של  ,למציע שידורג שני .ג
שני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית העירייה לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך 

 הלאה.
 

לא נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה העירייה רשאית לפרסם מכרז חדש, כאשר בתקופת  .ד
למי לתקופה זמנית,  ותהעבודהביניים עד לבחירתו של זוכה חדש, היא תהיה רשאית למסור את ביצוע 

 שאחראי על הטיפול בשטחי הגינון בעירייה ערב פרסום מכרז זה. 
 

פי סעיף זה, ימציא לעירייה, -מותנית בכך שהזוכה על ,התקשרותה של העירייה בהתאם להוראות סעיף זה .ה

והן  ,הסכםל (8)'גכנספח במועדים הקבועים בהזמנה זו ובהסכם, הן את ערבות הביצוע בנוסח המצורף 
 .הסכםל (7)'גכנספח את אישור עריכת הביטוח בנוסח המצורף 

 

 סייגים 11.10
 

על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת המכרזים רשאית שלא להכריז על מציע  

במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת העירייה, לרבות, בגין  כלשהו כזוכה במכרז.
 רכישת מסמכי המכרז. 

 

 הדין החל .12
 

 מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. בהליך זה כפוף לכללי המכרזים, ולדינים החלים    12.1
 

 והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך , תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות 12.2
 השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

 

 הצהרות המציע .13
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים ונהירים  13.1
 לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

 

למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או  אסור  13.2

 החוזה.
 

העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול   13.3
 את הצעת המציע.

 

 ביטול המכרז .14
 

העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה  14.1
שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה 

 משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 

 

לבטל את  -אך לא חייבת  –בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית  14.2

 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או  .א
רותים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת העירייה מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לשי

 לשלם עבור ביצוע השירותים, נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה להם.
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 שפ"עאגף 

 

 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת  .ב

במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות 
 מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

 

 יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל. .ג

 
ו למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/א 14.3

 ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

 
 אופן ומועד הגשת ההצעה .15

 

את ההצעות המפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במעטפת המכרז במסירה אישית בתיבת  15.1

 . 0051:  שעה  6.7.2016  תאריך,  רביעי  מיום, לא יאוחר אריאל, 5יהודה המכרזים בבניין העירייה, רחוב 
 

רשאים להיות המציעים על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה למגישי הצעה.  15.2

 נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות. 
 

העירייה יחתים את המעטפה בשם המקבל,  /תיש לוודא לפני הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים, שנציג 15.3
 חותמת העירייה, ושעת המסירה.

 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  90  יהיו בתוקף לתקופה של ,המחירים המוצעים ע"י המציע 15.4

האריך ( יום נוספים והמציע מחויב לשישים) 60העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 
 בהתאם לדרישה זו.את תוקף הערבות 

 

 העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים. 15.5

 

  משפטיים הליכים .16
 

יחל בעבודתו,  זוכההונקבע זוכה ו/או "(, הזוכה המקוריעל ידי ועדת המכרזים )להלן:"זוכה היה ויומלץ  16.1
ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז 

להפסיק את ביצוע  ,"( ו/או ככל שיינתן צו מניעה, מתחייב הזוכה המקוריהזוכה האחרזוכה אחר )להלן:"
עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על  העבודות ולהעביר לחברה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח

ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות המנהל בדבר 

 מועד העברת האחריות על אתר העבודה.
 

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור  16.2
 בפועל.  עבודתו פי מדידה(, עד למועד הפסקת-ידי בפועל )על-עבודה שבוצעה עלה

 

                
 

אבי עזר                                                                                                                                    
מנכ"ל                                                                                                                         
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 1מסמך א'
 

 השתתפותערבות  -ערבות בנקאית נוסח 
 

 /_____/_____2016תאריך: 
 

 עיריית אריאל: לכבוד

 
 

 ערבות בנקאית מס'__________  הנדון:

 
 
 מאה)במילים:  ₪ 100,000 כולל של  סכוםגבולות עד ל ,כל סכום, לסילוק כלפיכם הערבים בזהננו  .1

המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _______________________ "(, סכום הערבות( )להלן:"₪אלף 
  פומבי מס'למכרז  הנערב התחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש (, להבטחת מילוי כל "הנערב")להלן:
  שטחי גינון.אחזקת  - 5/  2016

 
דרישה, הנקוב בדרישתכם בכתב, כל סכום )שבעה( ימים מקבלת  7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם,  .2

עד לגבולות סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי להטיל עליכם חובה או שיהיה עליכם לבסס או לנמק 
את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מאת הנערב, ובלבד שהסכום 

 . הכולל שנשלם עפ"י ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות
 
יכול שתהיה לשיעורין, וכי  ,דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .3

התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 
 יעלה על סכום הערבות.

 
 . ועד בכלל  20169.30.  עד תאריךתוקפו ב יישארכתב ערבות זה  .4
 
, ואינה ניתנת להעברה או הסבה בכל צורה לא ניתנת לביטולבלתי תלויה, ובלתי חוזרת  נההי וערבות ז .5

 שהיא.

 
 בכבוד רב,                                               

 
_______________  שם בנק:                                                                                                       

_______________ שם סניף:                                                                                             

_______________  מספר סניף:                                                                                        

_______________  כתובת הסניף:                                                                                      

_______________  טלפון ישיר:                                                                                         

תאריך:  _______________                                                                                               
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                         מסמך  ב'

 הצעת המחירים - הצהרות והצעת המציע
 
 

 אריאלעיריית לכבוד:  
 

 , נספחיוו הסכםה, גינוןשטחי לאחזקת  5/ 2016 פומבי מס' לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי מכרז 
 

 אני מצהיר בזאת כי: .1
 

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז. .א
 

כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, כל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז אני מצהיר,   .ב
ערכתי את כל הבדיקות הדרושות לי, לרבות באתרי העבודה, מצבם, הצמחייה והמתקנים  ,ידועים ומוכרים לי

לי כל  ואין, קיבלתי את כל ההסברים הדרושים לי, יוצ"בוכ ,ההשקיה, דרכי הגישה מערכותהנמצאים בהם, 
במסמכי בעתי את הצעתי, בהתאם לכל התנאים כמפורט קו, טענות ו/או דרישות לרבות בגין דברים נסתרים

 המכרז ואני מגיש את הצעתי בהתאם לתנאים ומתחייב למלא אחריהם.
 

, הציוד והאמצעים בבעלותי, או יש בכוחי להשיג את כל האישורים וההסכמים הנדרשים, כח האדם, כלי העבודה .ג
 ע את העבודות נשוא המכרז.וציכלי הרכב, הדרושים לבו

 

י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע עבודות נשוא המכרז, לרבות דרישות הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות על פ .ד

ומאבטחים בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדי על פי חוק שכר מינימום לפחות, והעסקת עובדים בוגרים 
 בעלי תעודת זהות ישראלית.

 

ובאפשרותי לרכוש את  במלואם, וההסכם ונספחיומכרז נשוא ה ותהצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבוד .ה

  .כל החומרים לבצוע העבודה כמפורט במכרז, מיד עם קבלת צו התחלת העבודה
 

מחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות לרבות מיסים, היטלים והתייקרויות העלולות  .ז

יזה שהם בקשר למחירי ולא אבוא בדרישות כלשהן להפרשים א, להידרש לבצוע העבודה בכל היקפה ושלמותה
 הסכם.החומרים והעבודה, פרט להתייקרויות המפורטות במכרז ו/או ב

 

הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם מציעים אחרים. במידה ויוכח קשר או תאום ביני לבין מציעים אחרים,  .ח

 כל תביעות מצידי.לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות הבנקאית, ו/או לבטל את המכרז ללא רשאית העירייה 
 

וההסכם ונספחיו, אם אזכה במכרז הנדון הנני מתחייב לבצע את כל התחייבויותיי בהתאם לכל תנאי המכרז  .ט
 מטעמה, ובכפוף לכל דין. יםלשביעות רצון העירייה ו/או הממונ

 

 כנדרש. את כל האישורים והמסמכים הנדרשים חתומים על ידילהצעתי אני מצרף  .י

 
ימים מתאריך הודעתכם  10  וזאת תוך להלןמתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות  אניאם הצעתי תתקבל,  .2

 בדבר זכייתי במכרז : 
 

 ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין. הסכםלחתום על ה א.
 

  להסכם. נספח א'בנוסח חתומה כדין, ערבות ביצוע,  –להמציא ערבות בנקאית  .ב

 
 . להסכם נספח ב'בנוסח  קיום ביטוחיםאישור להמציא  .ג
 

הפעלת מנהל עבודה, , בכמות הנדרשת ומאבטחים העסקת עובדיםמכרז )הלהתחיל בביצוע העבודות נשוא  .ד

 על מועד ת העירייההודעקבלת יום מ 15 -במועד שיקבע ע"י העירייה ולא יאוחר מ ,וכו'(כלי רכב, אמצעים, ציוד, 
 ' לעיל.ג  -וב',  , א'  "קולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות בס, תחילת העבודה

 

לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע  2כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף , אני מצהיר .3

והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו כפיצוי מוסכם  ,את העבודות נשוא המכרז

 ., ללא כל תביעה מצידימראש ולהתקשר עם קבלן אחר
כן ידוע שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות  

 .שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז
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   למכרז ת מחיריםהצע
 

 

  צהיר כי הובהרו לי הנתונים הבאים בנוגע להגשת הצעתי למכרז:מהריני  .1
 

 

ת שטחי גינון, ניכוש וריסוס מדרכות ורחבות אחזקעבור עבודות ביצוע עבודות המחירים הם  .1.1
אדם, מאבטחים, הפעלת כלי רכב, כלי עבודה,  , כולל העסקת כחםשתילת מילואי מרוצפות, 

 ציוד, אמצעים, וחומרים.
  

 .תעשה בהזמנה חתומה כדין בתשלום נוסף אספקת שתילים  .1.2
 

עבודה, בצירוף נתונים כלליים הלכתב הכמויות מצורפת רשימה האזורים בהם אמורה להתבצע  .1.3
  בלבד. ןאומד הינםהנתונים המפורטים ברשימה אודות כל אזור כאמור. מובהר, כי 

בנפרד, לבחון את סוג הצמחייה המצויה במקום, מצבה והיקף  מקוםחובתו של כל מציע לבדוק כל        
 העבודה הנדרש על מנת להביאה למצב הבסיס )כהגדרתו בהזמנה להציע הצעות למכרז(. 

 
כל אחד הגינון והחצרות, במחיר אחיד לאחזקת ינו ה, מחיר האחזקה המוצע עבור כל גן ילדים .1.4

 מגני הילדים המפורטים לעיל. 

ביצוע ההתקשרות לבמהלך תקופת  נוסףלכל גן ילדים  ,מחיר מחייב היהמחיר זה, י          
  העבודות.

 
מחיר כולל עבור אחזקת השטחים  מוסדות החינוך, הינומחיר האחזקה המוצע עבור כל אחד מ .1.5

 . בכל בית ספרוהחצרות המגוננים 
 אופציונאליינו ה חטיבה העליונה,חטיבת הביניים ו -מוסדות החינוךמחיר האחזקה המוצע עבור         

 . ולא יהווה חלק מקביעת ההצעה הזוכה
 

 

 למחירים המפורטים לעיל, יצורף מע"מ, כפי שיעורו במועד התשלום בפועל.  .1.6
 

  בהסכם.מפורט בהתאם ל –תנאי התשלום  .1.7
 

 שנפלו בהצעה. העירייה רשאית לתקן טעויות חישוב .1.8
 

 לא ניתן לבצע שינויים ו/או להגיש הסתייגויות להצעת המחיר.  .1.9

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )כולל מע"מ(   מחיריםהצעת ה
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כולל  ₪ 006,861  העירייה קבעה מחיר מרבי לביצוע העבודות המפורטות בטבלה שלהלן סך של .1

 !   תיפסל על הסף  –הצעה כספית שתוגש מעל למחיר המרבי כאמור מע"מ לחודש.  %17
 

 : ומוסדי הצעתי לאחזקת שטחי גינון ציבורי     
 .התקשרות של הקבלן עם חברה המפעילה שליטה מרחוק על מערכות ההשקייה: המחיר המוצע כולל

 . בכל מועד תשלום מהתמורה, שיקוזזו מהתשלום לקבלן  4%פיקוח בשיעור של                                    
 

 מס'

 סד'
יחידות  תיאור העבודה             

 מדידה
 כמות
 דונם

 מחיר יחידה

 לחודש  ₪ 
    עלות     

 לחודש ₪    

 : אחזקת שטחי גינון אינטנסיביים כולל 1
תנועה, כיכרות -אחזקת מערכות השקיה, איי

ואמפיתיאטרון מדושא. האחזקה כוללת את כל סוגי 

 עצים דקלים למעט ורדים ועונתיים.  הצמחייה,לרבות

   240 דונם

   8 דונם אחזקת שטחי גינון עם ורדים וצמחים עונתיים 2
   62 דונם אחזקת חורשות צעירות, עם מערכות השקיה 3
   59 דונם אחזקת חורשות בוגרות, ללא מערכות השקיה 4
   200 דונם אחזקת שטחי בור בתחום שיפוט העירייה 5
   20 דונם אחזקת שטחי בור  בא.ת. אריאל מערב 6
  – אחזקת שטחי גינון אינטנסיבי 7

השקיה, גינון . אחזקת מ א. ת. אריאל מערב כולל:

 חייה,צמתנועה, כיכרות מדושאות, -אינטנסיבי איי
 לרבות עצים ודקלים ולמעט ורדים עונתיים, 

   1.5 דונם

   1 דונם עונתייםאחזקת שטחי גינון עם ורדים וצמחים  8
     אחזקת כל השטח מהווה יחידה אחת.-מוסדות חינוך 
   3 -כ  כולל . ע. בגיןאחזקת שטחי גינון וחורשות  ביה"ס ע"ש  9

   2 -כ כולל . מילקןאחזקת שטחי גינון וחורשות ביה"ס ע"ש  10
   3.5 -כ כולל . אור זבולוןאחזקת שטחי גינון וחורשות ביה"ס  11
   2.5 -כ כולל . נחשוניםאחזקת שטחי גינון וחורשות ביה"ס  12
   35 יחידות אחזקת שטחי גינון וחורשות בגני ילדים.  13

      

   591 דונם  סה"כ                                                     

בכל  והפעלת חרמשים ביצוע ריסוס עשביה 14

  בעיר. ,המדרכות, והרחבות, והחניות
 מ"א

 

56,600   

  מאבטח חמוש, נייד עם רכב אבטחה, 15
 מאבטח חמוש

 רק למעסיק של עובדי שטחים בלבד

 1 

1 

 

_______ 

 

 עלות כוללת  סה"כ                          

 מע"מ  17%כולל                                  

   
 

  

 

  :לידיעת המציעים
 

 לכל  אחד מהסעיפים בטבלה לעיל.ליחידה ולחודש, יש להציע מחיר  .1
 

 התמורה לכל דונם נוסף או חלק מדונם, הינה התמורה שיציין המציע כמחיר ליחידה בכל סעיף.  .2
 

 

 ___________________    :פ./ת.ז.ח.   ________________________   :שם המציע
 

 חתימה  ________________   ______________ומשפחה:  שם :מורשי חתימה של המציע
 

 חתימה  ________________   ______________משפחה: ו שם                                            
 
 

                                                                        

 המשך    )כולל מע"מ(   הצעת המחירים
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 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 

 

כולל , לדונם  ₪ 500  לביצוע העבודות המפורטות בטבלה שלהלן סך שלהעירייה קבעה מחיר מרבי  .2

 !  תיפסל על הסף –הצעה כספית שתוגש מעל למחיר המרבי כאמור מע"מ לחודש.  %17
 

 

 .מאושרת כדיןחתומה ו לפי הזמנה   בלבד אופציונלי      
 

 : בחטיבת ביניים וחטיבה עליונההצעתי לאחזקת שטחי גינון      
 . בכל מועד תשלום שיקוזזו מהתשלום לקבלןמהתמורה,  4%המחיר המוצע כולל עלות פיקוח בשיעור של 

 

 

 מס'

 סד'
יחידות  תיאור העבודה              

 מדידה
 כמות
 דונם

    מחיר      
 לדונם     

 לחודש  ₪ 

  פרטי פתוח )שפ"פ(אחזקת שטח גינון  1

 
  369 דונם

  .בחטיבת בינייםאחזקת שטחי גינון וחורשות  2

 אחזקת כל השטח מהווה יחידה אחת
  6 כולל

  .חטיבה עליונהאחזקת שטחי גינון וחורשות  3

 אחזקת כל השטח מהווה יחידה אחת
  5.5 כולל

     

 380.5  סה"כ                                                    

 דונם
 

 נייד עם רכב אבטחה,מאבטח חמוש,  4
 מאבטח חמוש

 רק למעסיק של עובדי שטחים בלבד

 1 

1 

 

_______ 

 עלות כוללת  סה"כ                          

 מע"מ  17%כולל                                  

   
 

 

 

 

 
 
 

 ___________________    :פ./ת.ז.ח.   ________________________   :שם המציע
 

 חתימה  ________________   ______________ומשפחה:  שם :חתימה של המציע מורשי
 

 חתימה  ________________   ______________משפחה: ו שם                                            
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 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 )לא כולל מע"מ(    הצעת המחירים לעבודות שיקום/חידוש/הקמה בעתיד
 
 

 

מהעירייה, חתומה לפי הזמנה  ,לעבודות שיקום/חידוש/הקמה, בשטחי גינוןהצעתי   .3
  ומאושרת כדין.

 

 . , שיקוזזו מהתשלום לקבלןמהתמורה 4%כולל עלות פיקוח בשיעור של  המוצעהמחיר 
 

 

 

 מס'

 סד'
יחידות  תיאור העבודה      

 מדידה
 כמות

 
   מחיר     
 יחידה   
 ליח'  ₪   

     סה"כ     
    עלות     

 ש"ח       

   1 כולל על פי מפרט אקווה 1ראש מערכת השקיה " 1
   1 כולל על פי מפרט אקווה. 1 1/2ראש מערכת השקיה " 2
   1 מטר )צנרת כולל אביזרי חיבור(.  25/4צינור  3
   1 מטר )צנרת כולל אביזרי חיבור(.  32צינור  4
   1 מטר )צנרת כולל אביזרי חיבור(.   40/4צינור  5
   1 מטר מ'. 0.5כל   2.3צינור טפטוף אינטגרלי   6
   1 יח' פרחי עונה -צמחיה  7
   1 יח' 1צמחיה רב שנתית גודל   8
   1 יח'  2צמחיה רב שנתית גודל   9

   1 יח'  3צמחיה רב שנתית גודל   10
   1 יח' 4צמחיה רב שנתית גודל   11
   1 יח' ליטר 10עץ גודל   12
   1 יח' ליטר 25עץ גודל   13
   1 יח' ליטר 60עץ גודל   14
15      
   1 מ"ק אספקת תערובת שתילה 16
   1 מ"ר עבודות הכשרת שטח לשתילה 17

      

 
 

 מובהר בזאת לגבי הצעת המחיר המפורטת לעיל:    
 

בעתיד, כוללת עלות רכישה, אספקה, הכשרת השטח, התקנה/שתילה הצעת המחיר לביצוע עבודות  .1
בשטח, ומחייבת את הקבלן הזוכה, ככל שהעירייה תחליט להפעיל את זכותה להזמין בעתיד ביצוע 

 עבודות גינון נוספות או חדשות מהקבלן הזוכה.
 

ידי הקבלן הזוכה, והיא שומרת  -מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת כי ביצוע עבודות עתידיות יעשה על .2
 על זכותה המלאה להתקשר לביצוע עבודות עתידיות כאמור, עם צד שלישי כלשהו. 

אין בזכייתו של משתתף במכרז, כדי להוות בסיס לדרישה כשלהי לביצוע עבודות עתידיות נוספות     
 מכרז זה ו/או התחייבות כלשהי מצד העירייה.  מכוח

 

 וצמודים למדד המחירים לצרכן. אינם כוללים מע"מהמחירים המפורטים בטבלה זו  .3
 
 
 
 
 

 

 ___________________    :פ./ת.ז.ח.   ________________________   :שם המציע
 

 ________________חתימה     ______________ומשפחה:  שם :מורשי חתימה של המציע
 

 חתימה  ________________   ______________משפחה: ו שם                                            
 
 

 גינוןכרז אחזקת שטחי מ              
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 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 1טופס מס' 
                                                                                    

 

 הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעהאישור 
 

 

 עיריית אריאל:  לכבוד 
 אריאל  5  רח' יהודה             

 
 

 גינוןאחזקת שטחי  -  5/   2016מס' פומבי הנדון: מכרז 
 

)להלן:  גינוןאחזקת שטחי  - 5/2016מס' פומבי מכרז אנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי  .1

"(, למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים המכרז"

, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה העבודותוהמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע 
העשויים להשפיע על  הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים,-ידיעה או אי-שעילתה באי

 הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.
 

המצורפים על דרך ההפניה  המכרז מסמכיכל אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות וב .2
 .פותיהםרווצועל כל נספחיהם 

 

, ועל כל נספחי זמנה ובמסמכי המכרזעם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה .3

 הסכם מחייב מבחינתנו.
 

לביצוע העבודות נשוא ההזמנה הינו  בהסכםבלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העירייה אשר ידוע לנו, כי תנאי  .4
קבלת אישורי העירייה לאיש הקשר )כהגדרתו במסמכי המכרז( ולצוות העבודה, אישור העירייה על עמידה 

לעיל,  5ידינו, לרבות הגשת כל המסמכים הדרושים כקבוע בסעיף -וצע עלבדרישות הניסיון וצוות העובדים שי

ל ימים ממועד קבלת הודעת העירייה למציע על הזכייה במכרז. בכל מקרה שבו לא יתקב 7לא יאוחר מחלוף 
אישור העירייה למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית 

יה לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן אחר כלשהו, ולא העירי
תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בקשר להתקשרותה עם אחר, 

 על אף זכייתנו במכרז. 
   

ידיכם את הערבות המפורטת בהסכם המצורף למכרז, אנו מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד ב .5
 את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.

 

 הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך פקיעת ערבות )כולל הארכה(. .6
 

בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא  אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים .7

 הצעתנו זו בפרט.
 

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם בהתאם  .8
 לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות.

 

, הערבויות והמסמכים ככל שנזכה במכרז, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח .9

 האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.
 

במידה ולא נחתום על ההסכם ו/או נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים  .10
הנזכרים בהסכם המצורף למכרז, זאת במועדים הקבועים במכרז, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק 

, ומבלי לפגוע ביתר זכויות העירייה, תהא העירייה זכאית לחלט 1970-פות בשל הפרת חוזה(, תשל"אהחוזים )תרו

את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לה בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך 
 המו"מ.

 

בחתימת ההסכם על ידי  אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה .11

 העירייה הלאומית לדרכים וקבלת צו התחלת עבודה.

 
 בכבוד רב,

 

                                           _______________             ___________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                               תאריך           

 
 

 גינוןכרז אחזקת שטחי מ
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 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 2טופס מס' 
 

 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד
 
 

 /_____/_____2015תאריך: 

 
 עיריית אריאל:  לכבוד 

 אריאל  5  רח' יהודה             

 
 א.ג.נ.

 זכויות חתימה בשם תאגידאישור   הנדון:
 
 

____, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ _________ מ.ר. ________אני הח"מ, עו"ד ______

שמספרה  עודת זהותהתייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת

להצהיר את האמת וכי המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ______________

אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 

 וחתם/ה עליו בפניי.

    
_____________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(

 
 

 ____________________, מר / גב' הנני, עו"ד/רו"ח __________________ מאשר בזאת, כי 

 

 "( המציע:" __________ )להלן_______החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי __________

 

   גינוןלאחזקת שטחי   6/2015מס ' במכרז פומבי הצעות  במסגרת ההזמנה להציע 

 ,"(המכרז)להלן: "

 

את המציע בחתימתו/ם, והיא מחייבת  לחייבלחתום על מסמכי המכרז והינם מוסמכים מוסמך/ים 

 המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.את 

 
 בכבוד רב,           

 

 
 ______________________ 
 
 __________.ר. ____ מ

 
 

 גינון מכרז אחזקת שטחי
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 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 3טופס מס' 
 

 /_____/____2016 תאריך:
 
 אישור רו"ח

 
 

 עיריית אריאל ועדת המכרזים:  לכבוד      
  5  רח' יהודה                  
 אריאל                  

 
 ג.א.נ,                

 
 

 חברת ______________ בע"מ/ח.פ._____________הנדון:     

 
 

 "(, המציע_______ )להלן: "_________כרואי חשבון של חברת/שותפות _____      

 , גינוןאחזקת שטחי  ,5/ 2016פומבי מס' ובמסגרת הגשת הצעת המציע למכרז       

 

 כדלקמן: אשראנו מתכבדים ל      

 

 ,המציעאחזקת שטחי גינון של פעילות של ב ים הכספייםמחזורה ,2015 -, ו 2014 2013 בשנים

  .לא כולל מע"מ( שני מיליון ש"ח) ₪ 2,000,000  שלבהיקף לפחות  ההי

 

 פי הדו"חות המבוקרים של המציע לשנים הללו. -זאת על      

 

 
 

 רב,בכבוד             
 
 

    _______________ 
 רו"ח               

                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

 גינון מכרז אחזקת שטחי
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 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 (1) 3טופס מס' 
 

 מאושר על ידי רו"ח  - נספח תמחירי
                               

 לא תפחת מהמפורט בטבלה – אחזקת שטחי גינון לעובדי עלות ערך שעת עבודה שאשלם .1
 

 שיעור סעיף אחוז הנושא
באחוזים    

 משכר היסוד

 )₪(  שנות ותק של העובד/תתשלום לפי 
 )אצל מזמין השירות או אצל המעסיק לפי הגבוה מביניהם(

 5שנה   4שנה   3שנה   2שנה   1שנה   

      100%  שכר יסוד של עובד/ת
        ותקתוספת 

        דמי נסיעה

        מענק מצויינות )יסוד(

        מענק מצויינות )נסיעות(

        חופשה

        חגים

        הבראה

        מחלה

        שי לחג

        ביטוח לאומי מעביד

        *  הפרשה לפנסיה

        הפרשה לפנסיה )נסיעות(

        קרן השתלמות

        פיצויים

                     

 סה"כ

 %____  
 ש"ח  

 
 ש"ח  

 
 ש"ח  

 
 ש"ח  

 
 ש"ח  

 

 
 

 להלן:לא תפחת מהמפורט  – אבטחה עלות ערך שעת עבודה שאשלם לעובדי .2
                                                  

 לשעה. ₪ 80  -א יפחת משלשכר יסוד   מאבטח חמוש, נייד עם רכב אבטחה, -

 לשעה. ₪ 55  -א יפחת משלשכר יסוד מאבטח חמוש,  -
 

 הצהרה
        

 

 אני הח"מ ______________________, בעל ת.ז. מס' ________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 

 ( "המציע"נציג/ה של ______________________________ ח.פ. / ע.מ ___________________ )להלן:אני 
 

 אני מכהן בתפקיד __________________________  והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 

 .אריאלשל עיריית אחזקת שטחי גינון  5/2016הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1
 

עלות מעביד, שאינם נמוכים מהסכומים המפורטים בטבלה  -המציע מתחייב לשלם לכל עובדיו, תשלומי שכר  .2

 לעיל בהתאם לותק של כל עובד/ת, ובהתאם לכל דין.
 

 ____חתימה  ________                                שם המצהיר: ______________                                     
 

 אישור
 

 
 

אני הח"מ ___________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני במשרדי הנמצא   
בכתובת __________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. 

ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה _______________  המוכר/ת לי באופן אישי, 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
 
 

                          _____________                          ____________________________                 _________________ 
 חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      חתימת  עורך דין                        תאריך         

 גינון מכרז אחזקת שטחי
 4טופס מס' 
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 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 

 קודםתצהיר המציע בדבר ניסיון 
 

להצהיר את האמת וכי  אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 
"( המציעחברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ )להלן: "באני משמש כמנהל  .1

 5/ 2016מס' פומבי ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז 
 "(.המכרזידי עיריית אריאל )להלן: " -שפורסם על

 
במשך שנתיים רצופות , כולל 2015 עד שנת ו ,2012הנני מצהיר, כי המציע ביצע במהלך השנים  .2

אצל מזמין לפחות דונם  150 של עבודות אחזקה של שטחי גינון אינטנסיביים, בשטח ממוצעלפחות, 
 , על פי הפירוט שלהלן: דונם לפחות, אצל שני מזמינים או יותר 250או בשטח של אחד 

 

 שנה/ 
 בין השנים

 שם הפרויקט/
מהות 

 העבודה

היקף 
 העבודה

 המזמין פרטי 

שם איש  
 וטלפון קשר

שם 
 המזמין

      

      

      

      

      

סה"כ 
ללא 
 מע"מ

     

 
 )מסמך א'(.  תנאי המכרז והוראות למשתתפיםל )א( 4.3מצורפות אסמכתאות כנדרש בסעיף  .3

 
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 

 אישור
 

___ התייצב/ה ______, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ מ.ר. _______אני הח"מ, עו"ד __

____/המוכר/ת לי _______ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _______________בפניי מר/גב' ____

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 

___________________ 
 +חותמת(עו"ד )חתימה 
 
 
 

 גינון מכרז אחזקת שטחי  
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 5טופס מס' 
 

 תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר 
 את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כדלהלן.

 
 "(.המציעכמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ בע"מ )להלן " אני משמש .1
 
 1976 -אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2

 5/2016 מס'פומבי למכרז י "( וכחלק מהצעתחוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:"
 "(. רזהמכידי עיריית אריאל )להלן: "-שפורסם על

 
עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת זיקה אליו/ה  .3

)כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 
ולפי חוק שכר מינימום,  1991 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .1987 -התשמ"ז 
 
הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע,  .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
 
 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .5
 

           ____________________ 
  חתימת המצהיר/ה           

 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ 

________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____התייצב/ה בפניי מר/גב' ________

_____/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי __________

כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה אם לא יעשה/תעשה 

 וחתם/ה עליו בפניי.

 
 

_____________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(

 
 
 
 
 
 
 

 גינוןמכרז אחזקת שטחי 



 

25 
 

 עיריית אריאל
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 6טופס מס' 
 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"
 
 , אנו 1977-חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  .1
 

 הח"מ ____________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:        
 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  .1.1
מעשה ו/או מחדל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או 

"( או בעל תפקיד בעירייה ו/או עובד העירייה ו/או מי העירייהשל עיריית אריאל )להלן: "
 מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

 
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בעירייה ו/או עובד  .1.2

יה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך העירי
 התקשרות ו/או לכל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

 
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בעירייה ו/או עובד  .1.3

ה מלאכותית ו/או העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצור
 לא תחרותית.

 
לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של העירייה  1.3עד  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  .1.4

 ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.
 

לעיל, ידוע לנו כי העירייה שומרת  1במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2
הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה 

"( ו/או לא לקבל הליך ההתקשרותכי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "
את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או 

 ההתקשרות. לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך
 
אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים  .3

 בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של העירייה ו/או הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 
 

 שם ומשפחה:  _______________                         : ___________________ומשפחה שם

 

 חתימה:  _______________                                  חתימה: ___________________        

 

 ___________________חותמת )חברה(:                        

 
 
 
 
 

 גינון מכרז אחזקת שטחי
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 הסכם  ':גמסמך 
 

 5/2016מכרז מס' 
 גינון שטחית הסכם  לביצוע עבודות אחזק

 שנערך ונחתם באריאל בתאריך ___________
 

 עיריית אריאל   בין:
 - שכתובתה לעניין הסכם זה

 אריאל 5ברח' יהודה 
 "(המזמין" או "העירייה)להלן "

 מצד אחד
 ___________________________   לבין:

 ת.ז/ח.פ _____________________
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו: 
____________________________ 

 ואשר כתובתו לעניין הסכם זה: 
_____________________ 

 "(הקבלן)להלן "       

 מצד שני
 

 אחזקת שטחי גינון" (לעבודות המכרז" )להלן: 5/2016  מס'פומבי והעירייה פרסמה מכרז  הואיל:
 "(;האחזקהעבודות/" אריאל )להלןבתחום שיפוט עיריית 

 

 כאמור;ביצוע העבודות והקבלן הגיש הצעה, השתתף במכרז וזכה ב והואיל:
 

והאמצעים כח האדם, והקבלן מצהיר כי הינו מוכן לבצע את העבודות וכי יש לו את היכולת  והואיל:
 הדרושים לבצע בפועל את העבודות לשביעות רצונה של העירייה בהתאם להסכם זה;

 

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:
 

 מבוא ופרשנות .2
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממנו;. .2.1
 

כל עוד לא נאמר אחרת, אזי בהסכם זה ובנספחיו, תהיה למונחים השונים המשמעות שניתנה  .2.2
 להזמנה להציע הצעות.  2להם בסעיף 

 

ברורה ומפורשת באחד הנספחים בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם לבין הוראה  .2.3
 המפורטים להלן, יגברו ההוראות המפורטות בנספחים להסכם.

 

גילה הקבלן סתירה בין הוראה מהוראות ההסכם בינן לבין עצמן או בין הוראות ההסכם לבין  .2.4
הוראות אחד הנספחים המצורפים לו, או שהיה לקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך או של 

קבלן מיד בכתב למנהל. המנהל ייתן הנחיות בכתב, לפי הצורך, בדבר הפירוש חלק ממנו, יפנה ה
 שיש לנהוג לפיו.
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 מהות ההסכם .3
 

בהתאם   שטחי גינון,לבצע עבודות אחזקת  ,העירייה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו .3.1
 לאמור בהסכם זה ובכפוף לתנאי המכרז. 

 

מען הסר ספק, כל עוד לא נאמר אחרת בהסכם זה, הרי שהתמורה לה יהיה זכאי הקבלן עבור ל .3.2
נה, ותכלול את כל המרכיבים הכלולים תמכוח הסכם זה, תהיה קבועה ובלתי מש ביצוע העבודות

 במתן השירותים נשוא הסכם זה.  
 הגדרות .4

 

משמעויות כעולה משאר מסמכי למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן  .4.1
 המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:

 

תיקון ו/או  למסמכי המכרז(, לרבות כל 'גמסמך ": הסכם בין העירייה למציע הזוכה )ההסכם"
 פי הדין, ולרבות, כל המסמכים המצורפים להסכם;-שינוי שיבוצע בו על

 

המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(, או כל מדד אחר שיבוא במקומו ואשר מדד  –" המדד"
 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;-יאושר על

 

 ידי המציעים במכרז זה;-המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על –" מדד הבסיס"
 

 ": עיריית אריאל;העירייה"
 

הזמנה להציע הצעות זו, וכן, כל מסמכי המכרז המצורפים לה, וכן כל שינוי ו/או תיקון  –" המכרז"
 ו/או הבהרה ו/או תוספת שיבוצעו למסמכי המכרז;  

 

 ידי העירייה. -כל מי שיקבע על ו/או  ראש אגף שפ"ע  בעירייה": נציג העירייה"
 

קח לעניין מכרז זה; כל עוד לא ידי ראש אגף שפ"ע כמפ-עובד עירייה שימונה על –" המפקח"
 מונה עובד עירייה כאמור, יהיה ראש אגף שפ"ע ה"מפקח" לעניין מכרז זה;

 

למסמכי המכרז )לפי חלוקתו למסמכים, כאמור לעיל(, לרבות,  (1)ג' נספח": הטכני המפרט"
כל המסמכים המצורפים למפרט הטכני, וכן, כלל ההוראות, ההנחיות וההסברים שיינתנו בכל 

של  41הנוגע לביצוע העבודות הכלולות במכרז זה ו/או בהסכם המצורף לו, וכן, הוראות פרק 
 –"(, ערכת עזר למנהל 41פרק נמשרדי לעבודות בנייה )"האוגדן הכחול" להלן: "יהמפרט הב

 "(;הערכהבהוצאת הארגון לגננות ולנוף )להלן: "
 

": כלל הפעולות הדרושות לשם תחזוקה תקינה ושוטפת של השטחים הציבוריים הפרויקט"
המגוננים בתחום השיפוט של עיריית אריאל, כולל בשטחים הציבוריים אשר באזור התעשייה 
אריאל מערב, לרבות, אחזקה שוטפת, חידוש צמחייה, טיפול בתקלות ותיקונן, השקיה, נטיעה 

מים, ציוד מתאים, אמצעי ניוד, הכל בהתאם להוראות ההסכם  ושתילה, מעקב אחרי נתוני צריכת
 ו/או המפרט על נספחיהם; 

 

": כל אדם המבצע חלק מן העבודות הכלולות בפרויקט ו/או מכלל עבודות עובד הזוכה"
האחזקה שיוטלו על הזוכה במכרז, אשר פועל מטעמו ו/או באישורו ו/או בהסכמתו של הזוכה 

חברת כוח אדם, וזאת ללא כל קשר להיקף המשרה ו/או סוג  במכרז, ולרבות, עובד של
ההתקשרות בין עובד הזוכה לזוכה, ו/או להרשאה או היעדר הרשאה לביצוע פעולות מטעם 

 ידי אותו עובד;-הזוכה במכרז על
 

 ": המגיש הצעה זו;המציע"
 

ידה -ומלץ על": מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של העירייה כהצעה הזוכה, ויהזוכה"
 לראש עיריית אריאל לשם חתימה על ההסכם;

 

": כל השטחים הציבורים ו/או הגנים ו/או האתרים והאזורים האחרים בהם אמורה שטחי גינון"
(, (1ג) נספחבלהתבצע עבודות גינון ו/או אחזקה מכוח הוראות המכרז ו/או ההסכם )כמפורט 

כל המדרכות , לרבות הצדדים ובין שיתווספו בעתידבין שהללו ידועים במועד חתימת ההסכם בין 
 ;העיר בתחום השיפוט של ,ומעגלי תנועה והרחבות המרוצפות
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כיסוי/ שיחים  -שטחי גינון בהם הצמחייה הינה מדשאה ו/או צמחי"שטחי גינון אינטנסיביים": 
 תנועה ובמעגלי תנועה;-מושקים, ו/או עונתיים ורדים וכן שטחי גינון באיי

 

": ביצוע מכלול הפעולות, באופן מקצועי, סדיר ורציף, אשר מטרתן להביא את כל סוגי טיפוח"
הצמחייה המצויה בשטחי הגינון, למצב טוב מאוד, מבחינת המראה ו/או העיצוב, לשנים הבאות, 

 בהתאם לאמור במכרז זה ובהסכם; 
 
 

 –ימי שישי, שבת, חגי ישראל " )לא כולל: יום עסקיםנו "יה חישוב מועדים בלבד": לעניין יום"
ידי הזוכה, וכן, כל יתר הנושאים הכלולים במכרז -לרבות ערבי חג(; לעניין ביצוע העבודות על

כל אחד מימי השבוע )ימי ראשון עד שישי(, כולל ערבי חג )אך לא כולל  –" יום עבודהובהסכם, "
 ישי(; )שמונה( שעות מלאות )כולל בימי ש 8אשר נמשך לפחות  –ימי חג( 

 

 פי לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(; -": חודש קלנדרי עלחודש"
 

ידי -": מנהל הפרויקט ונציג הזוכה בכל הנוגע לביצוע ההסכם ואשר יאושר עלאיש הקשר"
 העירייה כאמור במסמכי המכרז, אשר ישמש גם כמנהל העבודה מטעם הזוכה; 

 

": עבודות שהורה עליהן בכתב ומראש נציג העירייה, בשטחי גינון חדשים ו/או עבודות נוספות"
שדרוג של שטחי גינון קיימים, כאשר התמורה עבור העבודות הנוספות תהיה בהתאם לאמור 

 למפורט בהצעת הזוכה לעניין ביצוע עבודות נוספות )ראה פירוט להלן(;  
 

ל כל רכיבי הצומח בגנים, הנדרש בתום ": מצבי שטחי הגינון, כולרמת הבסיס הנדרשת"
 ( למכרז זה(;1תקופת האחזקה הראשונה, והכל כמפורט במפרט האחזקה )מסמך ג)

 

ם( ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה ישי)ש 60": תקופה בת תקופת האחזקה הראשונה"
לזוכה במכרז, במהלכה עליו להביא את מצב שטחי הגינון לרמת הבסיס הנדרשת, וכתנאי 

 המשך פעילותו;ל
 

 ": בהתאם ל"רמת ספר" המצוינת בערכה כהגדרתה לעיל; רמת האחזקה"
 

": השלמת צמחים, מכל סוג שהוא, לרבות מדשאה, הנובעת מתמותה, יובש, שתילת מילואים"
 פגיעה מכנית, שריפה, מזיקים ו/או מחלה;

 

: כל רכיבי מערכת ההשקיה מחוץ לארונות/ארגזי ראשי המערכת, מערכת השקיה מחלקת"
קרקעי, צנרת מכל סוג וקוטר שהוא, -המחלקים את המים להפעלות שונות, לרבות ציוד עילי ותת

טיפות. מערכת ההשקיה המחלקת אינה -ממטירים, מתיזים, תאי ניקוז, שלוחות טפטוף ועוצרי
רת המובילה מים אל ראשי המערכת, חיבורי המים כולל את ארונות/ארגזי ראשי המערכת, הצנ

, כולל התקשרות עם חברת לשטחי גינון, לרבות מדי מים, שסתומי/משחררי אוויר, מגופים וכו'
 ;אקווה לקבלת שירותי אחזקה

 

": חיבורי המים להשקיה, הצנרת המובילה מחיבורי המים אל ראשי מערכת ההשקיה המפקדת"
 ם;תכולתם ולרבות המז"חי המערכת וראשי המערכת על כל

 

": הודעה בכתב אשר תשלח למציע אשר הצעתו נמצאה כהצעה הזוכה, ובה הודעת הזכייה"
 תפורט החלטת ועדת המכרזים בדבר זכייתו במכרז;

 

 ": המועד שבו יחתמו ראש העירייה והגזבר על ההסכם;מועד תחילת ההתקשרות"
 

 אריאל;": ועדת המכרזים של עיריית ועדת המכרזים"
 

": כללי המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( )מכרזים( שהותקנו מכוח התקנון כללי המכרזים"
, וכן, כל 1981-(, התשמ"א892המצורף לצו בדבר ניהול המועצות המקומיות )יהודה ושומרון()מס' 

 תיקון שיבוצע בהם.
 

 גם בלשון נקבה, וכן להפך. -כל האמור בלשון זכר  .4.2
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 להסכםהנספחים  .5
 

 :הסכםהמסמכים דלהלן יהוו חלק אחד ובלתי נפרד מה
 

 לאחזקת גנים ;מיוחד : מפרט (1) ג נספח  .5.1
 ;ביצוע שטחי גינון חדשים: מפרט (2) ג  נספח .5.2
 ;דיווחובקרה  נוהל: (3) ג  נספח .5.3
 : טבלת פיצויים מוסכמים;(4)  גנספח  .5.4
 ;כתב כמויות ומחירים: (5)  גנספח  .5.5
 ;בנק פרטי חשבון: (6) ג' נספח .5.6
 ;אישור קיום ביטוחים: (7) ג' נספח .5.7
 ביצוע;בנקאית ערבות ערבות נוסח : (8) 'גנספח  .5.8
 ;נספח ביטחון :(9)נספח ג'  .5.9

 

 הצהרות הקבלן .6
 

לרבות בעצמו ובאמצעות אנשי מקצוע מטעמו, עוד טרם הגשת הצעתו  –הקבלן מצהיר כי בדק  .6.1
אריאל, את דרכי הגישה לאתרים למכרז, את השטחים הציבוריים המצויים בתחומה של העיר 

השונים בהם הוא אמור לבצע את עבודתו, את טיב הקרקע באתרים השונים, סוג הצמחייה 
המצויה בשטחים הציבוריים של העיר אריאל, את טיבם וסוגם של העבודות ו/או החומרים ו/או 

מות המים הציוד הדרושים לביצוע העבודות, לרבות, כל הדברים הנוגעים מערכות השקיה וכ
 הדרושה להשקיה כאמור.

 

הקבלן מצהיר כי יש בידיו את כל המידע הדרוש לביצוע עבודתו מכוח הסכם זה ו/או כל נתון  .6.2
 אחר אשר עלול להשפיע על עבודתו כאמור. 

 

הקבלן מצהיר כי בדק את הנתונים ואת התאמת הנספחים ומסמכי ההסכם האחרים לרבות כתב  .6.3
המכרז הוא פנה לעירייה וקיבל את המידע שהיה דרוש לו לצורך הכמויות, וכי במסגרת הליכי 

הגשת הצעתו למכרז ולצורך התקשרותו בהסכם זה, והוא מוותר בזאת מראש ובאופן סופי על 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע למידע הנוגע לפרויקט, לרבות, תוכן המידע, איכות 

 ידע כאמור.המידע, כמות המידע וכל נתון אחר הנוגע למ
 

ידו, לרבות -הקבלן מצהיר כי שוכנע, על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי התמורה שהוצעה על .6.4
התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי הסכם זה 
ונספחיו, וכי בכל מקרה, לא יפנה לעירייה בבקשה לשנות את התמורה מכוח הוראות הסכם זה, 
אלא בכפוף להוראות הסכם זה להלן. למען הסר ספק, מובהר כי המחירים אותם נקב הקבלן 
בהצעתו, הן לעניין אחזקת שטחי הגינון בעיר אריאל והן לעניין ביצוע עבודות חדשות, יהיו לכל 
תקופת ההתקשרות שלפי הסכם זה )אפילו העירייה תממש את זכותה להארכת ההתקשרות 

 מכוח הסכם זה(..
 

קבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, בנאמנות, בשקדנות ה .6.5
וברמה גבוהה. הקבלן מצהיר כי הוא מעסיק מנהלי עבודה וצוותי כוח אדם בעל הכשרה מקצועית 

 מתאימה למתן השירותים נשוא הסכם זה. 
 

 פיקוח מטעם העירייה .7
 

חיו, מובהר בזאת למען הסר ספק, העירייה רשאית, מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה או נספ .7.1
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפקח על עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את רמת השירות 
וביצוע העבודות בשטחים הציבוריים של העיר אריאל. על מנת לבצע את האמור בסעיף זה, 

 )כהגדרתו לעיל(.  פי שיקול דעתה הבלעדי, למנות מפקח מטעמה-רשאית העירייה, על
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 
 
 

פי הסכם זה כוללת את -ידי העירייה על-למען הסר ספק, מובהר כי התמורה המשולמת על .7.2
( יםאחוז ארבע)במילים:  4%השתתפות הקבלן בעלות מפקח הגינון מטעם העירייה בשיעור של 

"(. דמי ההשתתפות בעלות הפיקוחמהתמורה החודשית כאמור, לא כולל המע"מ )להלן:"
מכל תשלום את דמי ההשתתפות בעלויות המפקח, והקבלן מסכים מראש לביצוע  תנכההעירייה 

 ניכוי כאמור. לדמי ההשתתפות בעלות הפיקוח יתווסף מע"מ כדין.  
כל עוד לא מונה מפקח כאמור בסעיף זה, יהיו כל סמכויות המפקח כאמור בהסכם זה, נתונות 

 בידי המנהל. 
 

המפקח, מוסמך לתת מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה לקבלן, המתחייבות לדעתו לצורך  .7.3
ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. הקבלן יערוך תיעוד של מתן הנחיות 
כאמור באמצעות יומני עבודה שינהל. הקבלן רשאי לדרוש כי הנחייה או הוראת עבודה כאמור 

  תינתן לו בכתב.
 

 24 -הקבלן רשאי לערור בפני המנהל על כל הוראה שנתנה לו מפי המפקח וזאת לא יאוחר מ .7.4
ידי המפקח. המנהל יחליט בפנייתו של הקבלן כאמור, וקביעת -שעות מרגע שנתנה ההנחיה על

 המנהל תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה.
 

לי העבודה מטעמו, יסייר עם המפקח בשטחי אחד ממנה-מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ו/או כל .7.5
 ידי המפקח, וייערך דו"ח בכתב בנוגע לליקויים שימצאו.-הגינון בתאריכים כפי שייקבעו על

 

הקבלן חייב לדווח למפקח על כל אירוע חריג במיוחד בנוגע לחבלות, פגעי טבע, הרס בידי אדם,  .7.6
ר שהבחין בו. הקבלן יתעד את הפגיעה פגיעות בציוד וכו', סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאח

 באמצעות מצלמה והכנת דו"ח כתוב. 
באם אין באפשרות הקבלן לדווח למפקח, יבוצע הדיווח למנהל ואם אין אפשרות לדווח למנהל, 

 יבוצע הדיווח למוקד העירוני. 
 

עירייה( פי הנחיית המנהל, גם בתיאום עם יועץ הגינון של ה-הקבלן יכין בתיאום עם המפקח )ועל .7.7
 יום ממועד חתימת הסכם זה תוכנית עבודה שנתית.  30ולפי הנחיותיו בתוך 

 

הקבלן מתחייב לתאם את פעולותיו עם המפקח ועם מחלקות העירייה השונות שיש להן נגיעה  .7.8
לביצוע העבודות, וכן עם הגופים החיצוניים כגון: "בזק", חב' חשמל, חברות הכבלים או הלוויין, 

 זורי, משטרת ישראל וכיו"ב.תאגיד המים הא
 

הקבלן יספק מכשיר טלפון נייד אשר יוחזק באגף שפ"ע וישמש לצורך קשר שוטף עמו כל  .7.9
 העלויות בהחזקת המכשיר תחולנה על הקבלן.

 

לגינון ציבורי בעיר הקבלן מתחייב להגיש יומן עבודה שבועי מלא ומודפס. היומן יחולק  .7.10
, כל זאת לפי אריאל מערב –ולגינון באזור התעשייה  ,לגינון במוסדות חינוך, אריאל

הדרישות הנובעות מתחזוקת השטחים הציבוריים בעיר אריאל. הקבלן יתעד ביומן את פעילותו, 
וכן, כל אירוע חריג. הקבלן יצרף ליומן הפעילות את העתקי ההנחיות בכתב שנמסרו לי מידי 

 המפקח.  
שבועי ו/או סירוב להציגו בפני המנהל, יגרור אחריו למען הסר ספק, סירוב לנהל יומן עבודה 

 קנסות בהתאם למפורט בטבלת הקנסות המצורפת להסכם זה. 
 

ידי העירייה כדי לגרוע מאחריותו -ביצוע הפיקוח על-למען הסר כל ספק מובהר כי אין באי .7.11
ה הבלעדית של הקבלן למתן השירותים נשוא הסכם זה, ובכל מקרה, הקבלן לא יעלה כל טענ

 ביצוע הפיקוח כאמור בהסכם זה. -ו/או דרישה כנגד העירייה, שעניינה, אי
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 התחייבויות הקבלן .8

 

באיכות של שטחי הגינון כהגדרתם לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את עבודת הטיפול והאחזקה  .8.1
 וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המנהל המחלקה.

 

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המנהל או המפקח, לבצע את הוראות. בכל מקרה של  .8.2
 חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע, תהיה ההכרעה הסופית בידי המנהל. 

 

מובהר כי המנהל יהיה רשאי לפסול עבודה אשר לדעתו אינה עונה לתנאי ההסכם או נספחיו,  .8.3
ע את התיקונים הדרושים בהתאם, לצורך התאמת המצב לדרישות הסכם ועל הקבלן יהיה לבצ

 זה, וזאת ללא כל תוספת תשלום מצד העירייה. 
 

רשאית העירייה,  –מוסכם כי בכל מקרה שהקבלן לא יתקן את הדרוש תיקון כמפורט לעיל  .8.4
ה לבצע את התיקון על חשבונו של הקבלן והיא רשאית הוא לקזז את עלות התיקון מן התמור

 פי הסכם זה.-אשר מגיעה לקבלן על

 
 האחריות לשטחי הגינון .9

 

לרשות הקבלן ועד לתום תקופת ההסכם, יהיה הקבלן כהגדרתם לעיל מיום העמדת שטחי הגינון  .9.1
 אחראי לשמירתם, לאחזקתם וטיפול השוטף שלהם. 

 

המותקן בהם, הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המרבית כל נזק שיגרם לשטחי הגינון ו/או לציוד  .9.2
 וזאת בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן או מי מעובדיו או בשל פגעי מזג האוויר או חבלה בזדון.

 

הקבלן אחראי על קליטתם של הפרחים, השתילים, העצים ,השיחים והדשא בשטחי הגינון.  .9.3
במידה ומכל סיבה שהיא השתילה לא נקלטה, כולל מפאת פגעי נזק אוויר, הרי שהקבלן מתחייב 

 לרכוש ולשתול מחדש צמחייה חלופית, והכל על חשבונו.
 

  צוות ניהולי .10
 

 אחריותו. העבודות שבהקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה לכל  .10.1
 

מינוי מנהל העבודה מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל. המנהל  .10.2
לתת נימוק לכך. החלפת מנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי 

עבודה תבוצע רק לאחר חפיפה בת שבועיים בין מנהל החדש למנהל המוחלף. עם זאת, מובהר 
ידה במסגרת הליכי המכרז, אלא אם -כי העירייה לא תתנגד למינוי מנהל עבודה שאושר על

 יתברר כי הנתונים שנמסרו לעירייה לא היו נכונים. 
 

 שנתיים לפחותמנהל העבודה מטעם הקבלן יועסק על חשבונו של הקבלן ויהיה בעל ניסיון של  .10.3
 חדש . 2בתחום ניהול צוות גינון, ובעל סיווג מינימאלי של גנן סוג 

 

פי תכנית -הקבלן או מנהל העבודה יהיה מצוי בשטחים הציבוריים בהם מתבצעת העבודה על .10.4
ח על ביצוע העבודה ועל עובדיו ברציפות, ויהיה זמין  העבודה, במשך כל שעות העבודה, ישגי

לצורך קבלת הוראות המנהל בכל שעות ביצוע העבודה לצורך ביצוע הוראות הסכם זה, וכן 
ו/או המפקח. הקבלן יבצע ביקורת יומיומית בכל השטחים הציבוריים בעיר אריאל, ובמידת הצורך 

 יתקן כל הטעון תיקון.
 

 דין מנהל העבודה של הקבלן כדין הקבלן. –הל לצורך קבלת הוראות המנ .10.5
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ידי -ידו, מנהל צוות שיפקח על ביצוע העבודות על-בנוסף ימנה הקבלן לכל צוות שיופעל על .10.6

. מנהלי 1הצוות שתחת אחריותו. כל מנהל צוות יהיה מוסמך במקצוע הגננות גנן מוסמך סוג 
בהם פועלים הצוותים שתחת אחריותם, במשך הצוותים יהיו חייבים להימצא בשטחים הציבוריים 

 כל שעות היום.
 

בנוסף, בצוות עובדיו הקבוע, יעסיק הקבלן מומחה למערכות מים, באחריותו של מומחה המים  .10.7
לכוון את מערכות ההשקיה להשקיה מבוקרת לכל דונם לפי הנחיות רשות המים זאת בתיאום 

-ידי נציג "אקווה"(. כמו כן, על-שיינתנו על עם נציגי חברת "אקווה" המפעילה )בהתאם להנחיות
פי הנחיות העירייה, הקבלן ומומחה למים ימספרו את כל ראשי המערכת וההשקיה ביחד עם 
נציג חברת "אקווה" ואחראי הגינון מטעם העירייה. לאחר סיום הליך הספירה, המספור יועבר 

הקבועות במפרט המיוחד  למח' הגביה בעירייה. מומחה ההשקיה יהיה בעל תעודות הכשרה
 המצורף לחוזה זה.

 

 עובדים .11
 

על חשבונו את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ולהעסיק הקבלן מתחייב לספק  .11.1
"ב. הקבלן מתחייב כי לצורך צההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה הנחוצים וכיוניהול עבודתם ו
 יעסיק צוות עובדים מיומנים מבחינה מקצועית, וכשירים מבחינה בריאותית.  ,ביצוע העבודות

 

לצורך ביצוע הוראות הסכם זה, הקבלן יפעיל מספר צוותי עבודה, שבה יועסקו עובדים מיומנים,  .11.2
ידי המנהל. הקבלן ימסור -בכמות מתאימה לביצוע העבודה נשוא הסכם זה, כפי שיאושר על

למנהל טבלה מפורטת, שבה יפורטו צוותי העבודה אותם הוא מתכוון להפעיל לצורך ביצוע 
ידו, יעמוד ראש צוות.  כל עוד לא -כם זה, כאשר בראש כל צוות שיופעל עלהעבודות נשוא הס

ידו, תחייב את -תינתן לקבלן הנחייה אחרת מטעם המנהל, אזי חלוקת צוותי העבודה שתוצג על
 הקבלן לצורך ביצוע העבודות נושא הסכם זה. 

 
חזקה על הצד הקבלן מתחייב להפעיל כמות מספקת של עובדים וזאת לצורך מתן שירותי הא .11.3

עובדים  15 -מידי הקבלן לא יפחת -הטוב ביותר. בכל מקרה, מספר העובדים המועסקים על

, כולל נייד עם רכב , ועובד תחזוקת מערכות השקיהנייד עם רכב , ועוד מנהל עבודהבכל יום
ככל הקבלן ימנע קבלת שירותי תחזוקה מנציג החברה המפעילה את מערכות ההשקיה מרחוק. 

עובדי אבטחה לקבלן שיעסיק  תלא כוללכמות העובדים אינה )תחלופה בקרב עובדיו. האפשר 
 .(עובדי שטחים

יפעיל לטיפול בשטחים המגוננים המצויים במוסדות החינוך בעיר אריאל )בתי ספר וגני ילדים(,         
והוא  לאחר שעות הלימודים,לפני או . צוות זה יעבוד רק בשעות שהקבלן צוות מקצועי וקבוע

בטיפול בגינון במוסדות במועד ביצוע העבודות, מתוך צוות העובדים  עובדים 4  ימנה לפחות
 החינוך בעיר אריאל.

 

בבחירת עובדיו לצורך ביצוע חוזה זה, ייתן הקבלן זכות קדימה לתושבי אריאל, ובלבד שיסכימו  .11.4
 לתנאי השכר המוצעים ע"י הקבלן.

 

לן לאגף הביטחון בעירייה רשימה שמית של עובדיו והוא טרם תחילת מתן השירותים ימסור הקב .11.5
 יורשה להעסיקם רק לאחר אישור אגף הביטחון.

 

 העובדים שיעסיק הקבלן יישאו תג זיהוי, הכולל את שמם המלא.  .11.6
 

הקבלן יספק לעובדיו חולצות עבודה אחידות בכמות מספקת ובאופן שוטף שיישאו את הכיתוב:  .11.7
  רות עיריית אריאל".י"בש

 

הקבלן יוודא כי כל עובדיו שיעסקו במתן השירותים בקרבת צירי התנועה ילבשו ביגוד זוהר  .11.8
שיסופק להם על ידו. במידת הצורך, הקבלן יספק לעובדיו אמצעי אזהרה נוספים, וזאת על מנת 

 שיתאפשר לבצע עבודות בסמיכות לצירי התנועה בעיר אריאל. 
 
 
 



 

33 
 

 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

ידי המנהל או מנהל אגף הביטחון של -ש לכך עלהקבלן יחליף כל עובד מעובדיו אם יידר .11.9
 העירייה.

 

לעירייה תהיה הזכות לדרוש מהקבלן בכל עת לתגבר את צוותי העובדים על חשבונו  .11.10
 והקבלן חייב למלא אחר כל הוראה כאמור. 

 
 

הקבלן אחראי לכך שעובדיו והמועסקים על ידו במתן השירותים, ינהגו באדיבות ובנימוס וימנעו  .11.11
 נוחות שלא לצורך לציבור. -מכל הפרעה או גרימת אי

 

למען הסר ספק, ועל מנת להימנע ממחלוקות וויכוחים אודות היקף פעילותם של עובדי הקבלן  .11.12
 הבאות:  בעיר אריאל, יחולו על העסקת העובדים ההוראות

 

במהלך יום העבודה,  שעות עבודה מלאות. 8אורכו של כל יום העבודה הינו  .11.12.1
יועסקו העובדים של הקבלן אך ורק בביצוע עבודות עבור עיריית אריאל, ולא 
יעסקו בכל עבודה נוספת )בין עבור הקבלן ובין עבור צד שלישי כלשהו(, במהלך 

סעיף זה תהווה הפרה יסודית הפרת הוראות  ;שעות העבודה שלהם ברחבי העיר
 של החוזה. 

 

אחראי הגינון מטעם העירייה יבדוק בכל בוקר את מס' העובדים שהתייצבו  .11.12.2
לעבודה ויתעד זאת בכתב. מובהר, כי מחובתו של הקבלן לסייע בידי אחראי 

 הגינון מטעם העירייה, בכל הנוגע לאיתור ורישום העובדים שהתייצבו לעבודה. 
 
 

העובדים ימצאו באתרים/מקומות העבודה לפי תוכנית שבועית. כל שינוי  בתוכנית  .11.12.3
העבודה השבועית הקבועה יש לקבל  את אישורו של אחראי הגינון מטעם 

 העירייה.
 

אם מכל סיבה שהיא )סגר, מזג אוויר סוער, שביתה( לא יגיעו העובדים לעבודה  .11.12.4
יום זה יקוזז מהחשבון החודשי. טרם תממש העירייה את אופציית הקיזוז בהתאם 

ימים בכתב  7להוראות סעיף זה, היא תפנה בכתב לקבלן, ותיתן לו התראה בת 
יעות רצונו המלאה ומראש, זאת לצורך להשלמות העבודות החסרות, זאת לשב

של המנהל. ביצוע ההשלמות יהיה במועד שיקבע בהתראה מטעם העירייה, ובכל 
 ימים. 7מקרה, הוא לא יעלה על 

 אין להשלים ימי עבודה שחסרים ללא אישור מנהלת אגף שפ"ע בעיריית אריאל.  .11.12.5
 

בכל מקרה לא יושלם יום שחסר בימים בהם עובדי העירייה אינם עובדים )יום  .11.12.6
 .שישי(

 

הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו במוסדות או לסביבתם ולהנחות את  .11.13
עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע העבודות למינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס ובאדיבות 
כלפי המצויים במוסדות אלו. במוסדות החינוך יש להחתים את אב הבית או הגננת על אישור 

 .ביצוע העבודה
 

 ידו עובדים שהינם עובדי העירייה. -הקבלן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יועסקו על .11.14
 

 פי כל דין-התחייבות להעסקת העובדים על .11.15
 

הקבלן יעסיק את כל עובדיו בהתאם לתנאי כל דין החל העסקת עובדים, לרבות,  .11.15.1
שמירת על כל דיני המס החלים במדינת ישראל, שמירה על מלוא תנאי העסקתם 

ל העובדים בהתאם לדיני העבודה החלים מעת לעת בתחום מדינת ישראל ש
פי כל -)לרבות: שמירה על תנאים סוציאליים ופנסיוניים המגיעים לכל עובד על

פי דיני העבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או -דין, שמירה על תנאי העסקת על
 וכיו"ב(. הסדרים קיבוציים החלים על עובדים בענף הגינון )ככל שחלים( 
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את  .11.15.2
תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם, 
לרבות, ניכויי מס במקור עבור עובדיו, וכן לקיים בדקדקנות את כל ההוראות 

ידו באופן ישיר ובין שהללו -מועסקים עלהחלות על העסקת עובדיו, בין שהללו 
 ידו באמצעות קבלן כוח אדם מטעמו.-מועסקים על

 

ככל שיותר לקבלן להעסיק את עובדיו באמצעות קבלני כוח אדם )זאת באמצעות  .11.15.3
פי כל הדינים החלים על -הודעה בכתב ומראש בלבד(, הוא מתחייב להעסיקם על

ה בכל הנוגע לשמירה על מלוא העסקת עובדי כוח אדם, ולהפקיד הקפדה יתיר
 זכויותיהם של עובדי הקבלן כאמור.

 

למען הסר כל ספק, הפרה של תנאי העסקתם של עובדי הקבלן ו/או העסקתם  .11.15.4
בניגוד להוראות כל דין, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, וככל שהקבלן לא 

ימים המועד שבו תתקבל אצלו התראה בכתב מצד  14יתקן את ההפרה בתוך 
עירייה, יהווה הדבר הפרה יסודית של הוראות הסכם זה, והעירייה תהיה רשאית ה

 לבטלו לאלתר וללא כל צורך במתן התראה או הודעה נוספת. 
 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .12
 

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי  .12.1
העירייה. הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין  בהסכם עובד מעביד בינו לבין 

 זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מעובדיו.
 

 

פי דרישתה הראשונה, בגין כל -הקבלן מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את העירייה, זאת על .12.2
מי מעובדיו כנגד העירייה שעילתה  ידי-דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה ו/או טענה שתועלה על

ידי -קיומם כביכול של יחסי עובד ומעביד בינו לבין העירייה )לרבות, עובדים המועסקים על
 הקבלן באמצעות קבלן כוח אדם(.

 

 אכיפת דיני העבודה על הקבלן .13
 

-הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב .13.1
 "(. החוק להגברת האכיפה של דיני העבודהן: ")להל 2011

 

על מנת לאפשר לעירייה לקיים את הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תהיה  .13.2
פי החוק הנ"ל לצורך -העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן למסור לה את כל הנתונים הנדרשים על

המועד שבו תימסר לקבלן דרישה ימים מן  7פי החוק, כל זאת בתוך -ביצוע חובות העירייה על
 ידה.  -בכתב המפרטת מעת לעת את הנתונים המבוקשים על

 

למען הסר כל ספק, במידה והעירייה תיתבע לשלם סכום כלשהו מן הקבלן ו/או מעובדיו,  .13.3
שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד ו/או בגין תישא בתשלום כלשהו בגין הפרת הוראות החוק 

-דיני העבודה, והקבלן מתחייב לשפותה בגין כל סכום כאמור, זאת עללהגברת האכיפה של 
 פי דרישתה הראשונה של העירייה.

 

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי סירובו או מחדלו של הקבלן למסור את הפרטים המפורטים  .13.4
ן לעיל ו/או במידה והוא יפר את הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, וככל שהקבל

ידי העירייה, תהיה העירייה -ימים מן המועד שבו יידרש לכך על 7לא יתקן את ההפרה בתוך 
 רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה או התראה נוספת.
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 ידי הקבלן-ביצוע העבודות על .14
 

עבודה שבועית ומפורטת, שתכלול את  יום מתחילת ההסכם תוכנית 30על הקבלן להגיש תוך  .14.1
כל שטחי הגינון, כולל תוכנית למוסדות החינוך, לאישור המפקח. בנוסף יכין הקבלן תוכנית 

 14ידי העירייה בתוך -אישורה על-עבודה למוסדות החינוך. אי הכנת תכנית עבודה כאמור או אי
 ה יסודית של הסכם זה. ימים מיום קבלתה )מטעמים סבירים ומקצועיים בלבד(, תהווה הפר

 

(, 'הנספח על הקבלן חלה חובה לבקר ולסייר פיזית בשטחי גינון שפורטו בכתב הכמויות ) .14.2
ללמוד היטב את היקף העבודה הדרושה ולמיין לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה 

 בשלמותה.
 

על הקבלן לבצע ביקורת יומית בכל השטחים שהינם בטיפולו. מטרת הביקורת לוודא אם לא  .14.3
חל שינוי המחייב תיקון מידי לבצע תיקון זה באם מתחייב ללא הנחיה מיוחדת לכך מהעירייה. 
הקבלן מתחייב לטפל באופן מידי בכל מקרה של נזילת מים ממערכת ההשקיה שתחת 

 אחריותו. 
 

עם הקבלן ישמש כאיש קשר מטעמו. מנהל העבודה יהיה זמין אף מעבר מנהל העבודה מט .14.4
 לשעות העבודה, ויענה  לקריאות המוקד העירוני. 

 
ידי העירייה, וזאת -הקבלן מתחייב על חשבונו להחזיק מכשיר טלפון סלולארי, שיאושר על .14.5

העירייה  לצורך קיום קשר שוטף ומתמיד בין העירייה לבין הקבלן או מנהל העבודה מטעמו.
תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן עד להצבת המכשיר כאמור והנזקים בגין העיכוב יחול 

 שעות ביממה למקרי חרום.  24על הקבלן בלבד. הקבלן או בא כוחו יהיו זמינים במשך 
 

 רכבי הקבלן יסומנו בשלט עם לוגו עירייה. .14.6
 

הפתוחים, המגוננים ושטחי עם קבלת העבודה על הקבלן להביא על חשבונו את כל השטחים  .14.7
 הבור, למצב תקין, כולל השלמת שתילה עפ"י הנחיות המפקח מטעם העירייה.

 

מעשבייה במשך כל  נקיותורחבות מרוצפות , ומדרכות על הקבלן להחזיק את שטחי הבור  .14.8
השנה, כולל ריסוס עשביית חורף וקיץ, ואת השטחים המגוננים במצב טוב, כולל צמחים שנוספו, 

 ללא תשלום נוסף.
 

הכמויות הדרושות של הצמחים, זבלים, סמוכות, אדמה, חומרי דישון והדברה וכו' הדרושים  .14.9
( ולהוראות 'דח נספלאחזקה השוטפת של האתרים יהיו בהתאם לאמור במפרט האחזקה )

המפקח. מובהר, כי מחובתו של הקבלן להתאים את עצמו לכתב הכמויות של השטחים 
 (, ולפעול בהתאם להצעתו למכרז.הנספח המגוננים )

 

על הקבלן לבצע אחזקה מלאה של שבילים בשטחי הגינון והפארקים, ניקוי ופינוי שבילים  .14.10
 , מאושרים ע"י משרד להגנת הסביבה חומריםעשביה עם מאשפה ומפסולת, ריסוסים, הדברת 

 פה, על הקבלן לשמור על שטחים נקיים מעשבייה.שאבני  לאורךבמדרכות, רחבות מרוצפות 
 

 עצים לדונם ללא תוספת תשלום. 5הקבלן יטפל בעצי רחוב במדרכות בכמות של עד  .14.11
 

גמר יום הקבלן יסלק על חשבונו מאתר העבודה את עודפי החומרים, הגזם והאשפה. מיד עם  .14.12
עבודה מכל אתר ואתר, ינקה הקבלן את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל החומרים 
המיותרים והאשפה מכל סוג שהוא וימסור את השטח כשהוא נקי ומתאים למטרתו, לשביעות 

 רצונו של המפקח.
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 השקיה .15
 

השקיה של שטחים ציבוריים תיעשה אך ורק בשעות המותרות לפי כל דין במידת הצורך גם  .15.1
בלילה ובהתאם לתכנית ההשקיה והתפעלה. השקיה של שטחים המצויים במוסדות ציבוריים, 

 תעשה במועדים שיתואמו עם המוסד. 
 

פי פרוט הסוג והכמות שיקבל לכל אתר -הקבלן יקבל את פריטי מערכת ההשקיה וזאת על .15.2
  .ההשקיה בעירה ושליטה מרחוק של מערכת ת בקרומערכה שהתקינה את חברהואתר מנציג 

ה חברהבשום מקרה לא ישתמשו בפריטים שונים מהנדרש אלא אם קיבל אישור מראש מנציג 
 . מרחוק ה ושליטהת בקרומערכשהתקינה את 

 

מהמקובל לאותו אזור ועונה, יחויב הקבלן בתשלום הפרש ויותר  1.3כמות מופרזת, פי בה יהשק .15.3
עלות המים על חשבונו והוצאותיו. נזילת מים או קריאה שתתקבל ישירות מהמוקד תטופל תוך 
שעתיים לכל היותר. הוראות סעיף זה לא יחולו על תקלה במערכת בקרת ההשקיה, אשר 

 לקבלן אין שליטה עליה. 
 

 ( 1ב)נספח כות ההשקיה בהתאם להוראות המפרט לאחזקה )הקבלן מתחייב לתחזק את מער   .15.4
להסכם זה(, וכן, בהתאם להנחיות חברת "אקווה" המספקת את מערכות בקרת ההשקיה          

 . , וקבלת שירותי אחזקה מנציג חברת אקווהלעירייה
 

 אספקת ציוד וחומרים .16
 

 

הקבלן להשתמש בחומרים בנוסף ומבלי לפגוע באמור במפרטים ובכתב הכמויות, מתחייב  .16.1
מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והכל בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות ובכתב 

 הכמויות.
 

פי חוזה זה, ישתמש בכלים ובמכשירים -הקבלן מתחייב לכך כי לצורך ביצוע העבודה על .16.2
 המיועדים והדרושים לביצוע המלא והתקין של העבודה.

 

חומרי דשן, חומר הדברת עשבים, חומרי הדברת מחלות ומזיקים, וכו' חומרים, ציוד, צמחים,  .16.3
-הדרושים לביצוע תקין של העבודה כאמור במפרט הטכני ו/או לפי הוראות המפקח יסופקו על

( ויאוחסנו על ידי דנספח ידי הקבלן ועל חשבונו, אלא אם נאמר אחרת במפרט האחזקה, )
ל הקבלן ותהיה על חשבונו. הקבלן מתחייב הקבלן. אחסנת החומרים הינה באחריותו בש

 להשתמש אך ורק בחומרי הדברה בעלי תקן ומותרים לשימוש בשטחים ציבוריים. 
 

ירכשו ממפעלים ויצרנים בעלי  –חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  .16.4
 תו תקן.

 

 ידי המפקח.-עלהקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע אלא בחומרים שנבדקו ואושרו  .16.5
 

 על חשבונו. –הקבלן יבצע בדיקת קרקע בכל אימת שיידרש לכך  .16.6
 

קבלן מתחייב לאסוף את כל הגזם, והדשא אשר כיסח בתום כל יום עבודה, ויוודא איסוף ע"י  .16.7
כלי רכב מתאים, את הגזם יפנה לאתר מורשה, כסחת הדשא ממקומות הגינון תרוכז בשקיות 

 יבוצע בהתאם לימי פינוי הגזם בעיר אריאל.  סגורות. איסוף הגזם ואחסונו
 

 :נכון למועד חתימת הסכם זה, ימי פינוי הגזם הם
  ברובע ב'. –בשבוע  רביעייום    ברובע א'; –בשבוע  שנייום 

העירייה רשאית לשנות מעת לעת את ימי איסוף הגזם, ובלבד שהללו לא יקטנו אל מתחת לאמור 
 בהסכם זה.  

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי מחובתו של הקבלן להתעדכן באופן שוטף ורציף באגף 
, לגבי ימי הפינוי של הגזם. כל סטייה מהוראות הסכם זה בכל הנוגע לפינוי העירייהשפ"ע של 

 פי אישור בכתב שיינתן מראש, מטעם המנהל בלבד. -הגזם, תהיה אך ורק על
 

העירייה לא תהיה אחראית באופן כלשהו ובכל נסיבות שהן מוסכם בין הצדדים מפורשות כי  .16.8
 לרכוש הקבלן ולציודו ו/או לרכושם ו/או לציודם של עובדיו.
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 איסור הסבת זכויות .17
 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו, או כל טובת  .17.1
פי חוזה זה, -לשעבד את זכויותיו על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או-הנאה על

 כולן או חלקן.
 

מהשליטה  25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה, יראו בהעברת  .17.2
בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם ההעברה שנעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, 

 כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף א לעיל.
 

הסבת זכויות בניגוד להוראות הסכם זה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם והעירייה תהיה  .17.3
 רשאית לבטלו לאלתר. 

 

 תקופת ההסכם .18
 

 .מיום חתימתו חודשים 24 - תוקפו של חוזה זה הוא  ל .18.1
 

על אף האמור בסעיף קטן )א( לעירייה תהיה האופציה להאריך מעת לעת את תקופת ההסכם  .18.2
חודשים, ובלבד שהודיעה על כך לקבלן לפחות  12לתקופה נוספת, בכל פעם לתקופה של עד 

 ימים לפני סיומו של ההסכם ו/או תקופת הארכה כאמור.  60
 

בסך הכל(. על תקופות ההארכה יחולו חודשים  60שנים ) 5סך כל תקופת ההסכם לא יעלו על  .18.3
 הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.

 

על אף האמור בחוזה זה, העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה  .18.4
ימים לפחות קודם  לתאריך  30לידי סיומו על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב על כך לקבלן 

העירייה לא תהיה חייבת לנמק את רצונה להביא לידי סיום סיום ההסכם על פי ההודעה. 
ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, הוצאה ו/או לנזק, למעט התשלום עבור השירותים 

 פי ההודעה.-שבוצעו עד תאריך סיום ההסכם על
 

הביאה העירייה חוזה זה לידי סיומו כאמור בסעיף זה, או בוטל ההסכם כאמור ימסור הקבלן  .18.5
ל חומר המהווה רכוש העירייה כאמור בהסכם זה ו/או מסמכים אחרים הקשורים בביצוע כ

השירותים. בגמר תקופת האחזקה על הקבלן למסור את שטחי הגינון במצב טוב, נקי, הצמחייה 
רעננה, רשתות השקיה תקינות, לרבות הצמחייה, ורשתות השקיה  שהרשות תוסיף או תשפץ 

 תוך תקופת האחזקה.
 

ף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ככל שרשות מוסמכת תקבע קיצוב להשקיה על א .18.6
פי ההוראה ובמקביל יעודכן ויופחת -או שתאסור כל השקיה הרי מתחייב הקבלן לפעול על

התשלום לקבלן, וככל שההוראה תחייב הפסקת אחזקת הגנים תהא העירייה רשאית להודיע 
תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, לקבלן על סיום ההתקשרות ולקבלן לא 

 בגין סיום ההתקשרות. 
 

 תמורה ותנאי תשלום .19
 

פי ההסכם ונספחיו, תשלם -תמורת ביצוע כל העבודות ע"י הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו על .19.1
 (, בתוספת מע"מ כחוק.'הנספח העירייה לקבלן תמורה חודשית כמפורט בנספח התמורה )

 

התמורה החודשית לא תשונה במהלך כל תקופת ההסכם, אך בתחילת כל שנת התקשרות,  .19.2
 היא תוצמד למדד המחירים לצרכן. 

 

בגין עבודות מיוחדות נוספות שאושרו מראש ובכתב ע"י המנהל, תשולם התמורה עליה הוסכם  .19.3
 בין הצדדים במפורש ובכתב.
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אך ורק בגין ביצוע מלא של כל הוראות למען הסר ספק, מובהר כי התמורה דלעיל תשולם  .19.4

ההסכם ונספחיו. אם לדעת המנהל ו/או המפקח בוצעה העבודה באופן חלקי, לקוי, ו/או שונה 
 מהקבוע בהסכם, יקבע המנהל את שיעור החלקיות והתמורה תופחת באותו שיעור בהתאם.

 
ידו -שבוצעו עללחודש יגיש הקבלן למנהל  חשבון מפורט ומודפס בגין העבודות  5 -עד ה .19.5

ימים מקבלת החשבון כאמור יבדוק המנהל ו/או המפקח את החשבון  10בחודש החולף. בתוך 
 שהוגש לו והמנהל יאשר או ישנה את האמור בו לפי שיקול דעתו.

 

כל חשבון טעון אישור המנהל וכן גזבר העירייה. החשבון מאושר, או אותו חלק בחשבון  .19.6
 הגשת כל חשבון ובכפוף להמצאת חשבונית כחוק.יום מיום  60שיאושר, יפרע תוך 

 

 הגדלת היקף ההסכם .20
 

מוסכם בזאת כי לעירייה שמורה הזכות הבלעדית להגדיל תחום שטח האזור או להקטינו עד  .20.1
פי השינוי. -יום והקבלן מתחייב לפעול על 30וזאת בהודעה מראש של  50%כדי שיעור של 

 מחייבת אישור של ועדת המכרזים של העירייה.  25% -מובהר כי הגדלה מעבר ל
 

 התמורה תגדל או תקטן ביחס ישר לשיעור שינוי שטח השטחים המגוננים. .20.2
 

 שמירה על זכויות, נוחיות ובטחון הציבור .21
 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע שרות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא  .21.1
וש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך שביל וכיו"ב או כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימ

 בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.
 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של  .21.2
-הציבור בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש ע"י המנהל או המפקח ו/או שיהיה דרוש על

 פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.-דין או עלפי 
 

 אחריות לנזק .22
 

 תיקון נזקים לרכוש ציבורי .22.1
 

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת, מים,  .22.1.1
ביוב, תיעול, חשמל, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב )להלן: 

העבודה בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו "( תוך כדי ביצוע מתקנים"
מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר 
ולשביעות רצונו של המנהל או של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול 

 באותם מתקנים.
 

דרישתה הראשונה, על כל פי -הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה על .22.1.2
תשלום, הוצאה, אובדן ו/או נזק אשר תשלם לכל אדם כתוצאה מביצוע השירותים 

 פי פסק דין ובין בדרך אחרת.-ו/או מאי ביצועם, בין אם נדרשה לשלם על
 

 נזיקין לגוף או לרכוש .22.2
 

הקבלן יהיה אחראי כלפי צד שלישי במידה ואחריות זו מוטלת על אדם לפי כל דין  .22.2.1
נזק או אובדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה לגופו או לרכושו של אדם כלשהו לכל 

 וינקטו בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
 

הקבלן מתחייב לפצות כל אדם שסבל פגיעה אובדן או נזק, לרבות מוות, אשר קבלן  .22.2.2
 פי כל דין כפיצוי.-אחראי לו ולשלם לו כל סכום המשתלם על
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העירייה לשלם דמי נזק או פיצויים לפי כל דין עבור אירוע  בכל מקרה שבו תחויב .22.2.3

הנמצא באחריות הקבלן, ישלם הקבלן לעירייה את הסכום שבו תחויב בתוספת 
 ההוצאות שיגרמו לעירייה בגין כך ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו ולשביעות רצון המנהל, יהא הוא בלבד זכאי  .22.2.4
 וע את כספי הביטוח.לתב

 

 נזיקין לעובדים .22.3
 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר הנמצא 
 בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם תוך כדי ואגב ביצוע העבודה.

 

 ביטוח ע"י הקבלן .23
 

יערוך הקבלן ויחזיק בידיו במשך כל פי הסכם זה ומבלי לגרוע ממנה, -להבטחת אחריותו על .23.1
 תקופת חוזה זה את הביטוחים הבאים:

 

פי כל דין, בקשר ו/או הנובע מביצוע השירותים -ביטוח אחריות צד שלישי, על .23.1.1
 1,000,000חודשים(   12ובגבולות אחריות שלא יפחתו מסך: תובע מקרה ותקופה )

 דולר ארה"ב.
 

ידי הקבלן בביצוע העבודה, -המועסקים עלביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים  .23.1.2
 לרבות קבלני משנה ועובדיהם.

 

 בביטוחים האמורים יכללו הסעיפים הבאים:   .23.2
 

העירייה תיכלל כמבוטח נוסף, וייכלל סעיף המחייב את חברת הביטוח להודיע  .23.2.1
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או אי חידושו. 60לעירייה 

 

 אחריות צולבת.י חבות ייכלל סעיף בביטוח .23.2.2
 

תביעות בגין נזק ישולמו לעירייה ו/או למי מהעירייה תורה ודי יהיה בחתימת העירייה  .23.2.3
 על שטר קבלה ופיטורין לצורך תשלום התביעה.

 

סעיף ויתור על תביעות שיבוב )תחלוף( של המבטח נגד העירייה, מנהליה, עובדיה,  .23.2.4
זה מקובל להפעיל נגדו  וכל הבא מטעמה, לרבות חברות בנות וכל גוף אחר שאין

 זכות שיבוב.
 

הקבלן ימציא לעירייה אישור מאת חברת הביטוח המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה,    .23.3
המאשר את ביצוע הביטוחים האמורים לעיל, או את פוליסות הביטוח האמורות לשם  
 קבלת אישור העירייה. 

 

הקבלן לא יהא רשאי להתחיל בעבודה אלא אם המציא לעירייה האישור או הפוליסות    .23.4
 הנ"ל. 

 

 ביצוע הוראות סעיף, זה הינו תנאי יסודי בחוזה. .23.5
 

 

 הפרות וסעדים .24
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע העבודה, כולה או חלקה, תזכה  את העירייה בפיצויים  .24.1
ש"ח לכל יום של איחור. הפיצויים, כאמור, ישולמו כשהם  1,000מוסכמים וקבועים מראש בסך 

צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע 
במועד תשלומים בפועל לעירייה וזאת מבלי לגרוע מזכות העירייה לכל סעד ותרופה אחרים 

 פי חוזה זה או על פי כל דין.-המוקנים לה על
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נכונות הצהרות -)לרבות, לגבי אי 4מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  .24.2

הינם  21, 20, 14.7, 13, 12.3, 12.2, 12.1, 11, 9.6, 9.4, 9.3, 9.2, 8, 6הקבלן כאמור בסעיף(, 
תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם  המזכה את 

)מאה אלף שקלים חדשים(,  ₪ 100,000העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 
בתוספת מע"מ כחוק )כשיעורו במועד ההפרה(, כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד 

 חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.
 

ם לרשות המזמינה על פי חוזה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל סעד או תרופה אחרים המוקני .24.3
זה כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטות בטבלת הפיצויים המוסכמים 

(, תהא העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט 'הנספח בגין הפרת הוראות ההסכם )
 בנספח, אשר יקוזז מן החשבון השוטף של הקבלן. 

 

ום הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל, מכל תשלום שיגיע העירייה תהא זכאית לקזז את סכ .24.4
לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. קיזוז הפיצויים 

 פי חוזה זה.-המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על
מובהר, כי אין באמור בגביית הפיצוי המוסכמים כאמור לעיל, כדי להוות מיצוי של מלוא זכויות           

העירייה לעניין הפרת ההסכם זה. למען הסר ספק, שלוש הפרות במצטבר במהלך שבוע 
עבודה אחד, או שש הפרות במצטבר במהלך חודש עבודה אחד, יהוו הפרה יסודית של ההסכם, 

פי כל דין בגין הפרת הוראות -פי הסכם זה ועל-הזכויות העומדות לה עלולעירייה יעמדו כל 
 הסכם זה. 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי כל אחד מן האירועים הבאים יחשבו כהפרה  .24.5
 יסודית של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית:

 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי על הוצאה  לפועל גבי נכסי  .24.5.1
הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין 

 )תשעים( יום ממועד ביצועם.  90תוך 
 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או  .24.5.2
ים, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק חלק

מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה 
או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה 

 . 1999 –תשנ"ט לחוק החברות,  350למען הסדר איתם על פי סעיף 
 

 הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם. .24.5.3
 

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או  .24.5.4
 הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

 

עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר  .24.5.5
או שהקבלן לא גילה לרשות המזמינה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה 

 כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
 

 
את עבודת הקבלן במידה  רשאית להפסיק לאלתרמבלי לגרוע מן האמור לעיל, העירייה  .24.6

 והתגלו בשטח המוחזק על ידו ההפרות הבאות, ולחלט את הערבות הבנאית:
 

 -הדברה לקויה של מזיקים ומחלות. הקבלן חייב, מיד עם גילוי מחלה או מזיקים .24.6.1
 להתריע בפני המפקח על המפגע, או הצורך בטיפול .

 

צע הטיפול בתוך לאחר קבלת התראה מהמפקח על הטיפול הנדרש, על הקבלן לב .24.6.2
 שעות, לאחר מועד זה במידה ולא תבוצע העבודה, תופסק עבודת הקבלן מיד. 24

 

הוצאת פסולת וגזם משטח הגן והשלכתו ברשות הרבים או באתר  שאינו מורשה ע"י  .24.6.3
 העירייה.
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לאחר  ,ימי עבודה 3זמן העולה על  -ביצוע מטלה החלה על הקבלן לפרק-אי .24.6.4
מילוי חובות הקבלן -שנמסרה לקבלן התראה כי עליו לקיים את המטלה, לרבות אי

 פי הסכם זה.  -למלא את יומני העבודה והדיווחים לעירייה כפי שנדרש על
 

-אין באמור בסעיף שלעיל בכדי לשלול מהעירייה כל סעד אחר או זכות אחרת על .24.6.5
 פי כל דין.-פי  ההסכם ו/או על

 

זה הפרה יסודית, תהא העירייה זכאית, מבלי לגרוע  מכל סעד או תרופה  הפר הקבלן חוזה .24.7
המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את ההסכם, להשבת הסכומים ששולמו 

ידי החשב -לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על
ועד למועד השבת הסכומים בפועל לידיה,  הכללי באוצר, מחושבת ממועד התשלום לקבלן

 ידי קבלן אחר ולחלט את הערבות הבנקאית.-להשלים את ביצוע העבודות על
 

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי ההסכם הרי בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את  .24.8
העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי ההסכם תהא העירייה רשאית להכניס מידית 

הוצאות ותקורה  17%קבלן אחר להשלמת ביצוע העבודה והוצאות השלמת העבודה בתוספת 
יחולו על הקבלן ינוכו מכל תשלום המגיע לו או יחולטו מהערבות הבנקאית או יגבו ממנו בכל 

 דרך חוקית אחרת.
 

 

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  .24.9
 ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

 

ידי העירייה אלא אם -פי חוזה זה כביטול ההסכם נל-לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה על .24.10
העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו 

 ההסכם.פי ההסכם, כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול -על
 

יום לא יהווה הפרה של  14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  .24.11
 חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי, כספי או אחר, בגין איחור, כאמור.

 

יום יהא הקבלן זכאי, בגין התשלום או חלק התשלום  14בגין איחור לתקופה העולה על  .24.12
בית החשב הכללי באוצר, כשהיא מחושבת מהיום שנקבע לתשלום שבאיחור, ריבית בגובה רי

ועד לתשלום בפועל, וזאת כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. הקבלן לא יהא זכאי לפיצויים 
 ו/או לתשלומים אחרים כלשהם בגין פיגור בתשלומים.

 

 הפרת ההסכם וסילוק יד הקבלן .25
 

ימים,  7בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  .25.1
ידי הקבלן, ולסלקו מן השטחים בהם מבוצעות העבודות.  סלק -להפסיק את מתן השירותים על

את הקבלן  ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות בעצמה או בכל דרך אחרת ולהשתמש 
יוד, והמתקנים שבאזור השרות וכן למכור את עודפי החומרים ואת לשם כך בכל החומרים, הצ

הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן לפי 
 ההסכם.

 

לאחר שנמסרה לקבלן ההודעה לא יהא הקבלן רשאי לסלק מהאזור את הציוד ואת המתקנים  .25.2
ולעירייה תהיה שעבוד עליהם מיום מסירת ההודעה  השייכים לו ושהובאו לשם ביצוע העבודה

 ועד שהקבלן ימלא אחר הדרישות המפורטות בהודעה.
 

 אלה הם המקרים בגינם העירייה תהא רשאית לפעול כאמור לעיל בסעיף זה: .25.3
 

ימים מיום שקיבל  7הקבלן הפר באופן יסודי את ההסכם, ולא תיקן את ההפרה בתוך  .25.3.1
אמור, אלא אם קיימים מועדים הקבועים בהסכם זה קיום ההפרה כ-הודעה בכתב על

 לתיקון ההפרה כאמור. 
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 15הקבלן הפר את ההסכם )הפרה שאיננה יסודית(, ולא תיקן את ההפרה בתוך  .25.3.2
ימים ממועד שקיבל הודעה בכתב על קיום ההפרה כאמור, אלא אם קיימים מועדים 

 הקבועים בהסכם זה לתיקון ההפרה כאמור. 
 

הקבלן נותן, לדעת המנהל, שרות פחות בטיבו מזה הקבוע בהסכם, או משתמש  .25.3.3
בחומרים בטיב ירוד לדעת המנהל מזה הקבוע בהסכם, וזאת לאחר שנשלחה אליו 

 ימים.   7התראה בכתב, והקבלן לא פעל בהתאם להוראות ההתראה בתוך 
 

וזאת לאחר  הקבלן אינו מתקדם לדעת המנהל בביצוע העבודות בקצב משביע רצון, .25.3.4
שנשלחה אליו התראה בכתב, והקבלן לא פעל בהתאם להוראות ההתראה והגביר 

 ימים מיום קבלת ההתראה. . 5את קצב העבודות, כל זאת, בתוך 
 

כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או במקרה  של גוף  .25.3.5
 מאוגד, כשהוא בהליכי פירוק.

 

ת ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן הקבלן מסב, מעביר או משעבד א .25.3.6
משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת העירייה בכתב. ביטול ההסכם במקרה כזה, 

 יעשה ללא הודעה מוקדמת. 
 

כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם, ולא שב לקיימו בתוך יממה מיום שקיבל התראה  .25.3.7
וקיום ההסכם בכתב מטעם המנהל בדבר חובתו לשוב לאלתר לביצוע העבודות 

 כסדרו. 
 

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואינו  .25.3.8
יום להוראה בכתב מהמנהל או המפקח להתחיל או להמשיך בביצוע  7מציית תוך 

 העבודה.
 

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,  .25.3.9
שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה בקשר להסכם או  נתן או הציע לאדם כלשהו

 לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
 

סילוק ידו של הקבלן ממנו כאמור לעיל, אין בהם משום ביטול ההסכם ע"י העירייה והקבלן  .25.4
יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם פרט להתחייבות שהמנהל יורה לו להימנע 

לא תהא העירייה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות להלן.  ,. מאידךמלבצע אותן
העירייה לא תהא חייבת בכל תשלום נוסף או בפיצויים עבור השימוש בציוד לשם גמר ביצוע 

 השרות.
 

סמוך לשעת תפיסת מקום השרות ע"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן כאמור בסעיף זה, יקבע  .25.5
מהו אומדן התמורה אשר לדעתו זכאי הקבלן בביצוע השרות עד המנהל ויודיע לקבלן בכתב 

 לשעה האמורה וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבאזור באותה שעה.
 

משעת תפיסת האזור כאמור ע"י העירייה לא תהא העירייה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו  .25.6
ררו ויאושרו בכתב ע"י המפקח בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק, ולאחר מכן עד שיתב

הוצאות השלמת העבודה ובדיקתה וכן דמי נזק שנגרמו לעירייה ע"י כל דחייה בהשלמתה ונזקים 
 או הוצאות כלשהן בתשלומם. רק אז יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש 

 

פי החישוב האמור לעיל בין סכום ההוצאות, הנזקים -שבין אומדן התמורה שהקבלן זכאי לה על .25.7
 ידי המפקח כאמור בתנאים הבאים: -פיצויים כפי שאושרו עלוה

 

 הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המפקח לפי סעיף זה. .25.7.1
 

היה סכום השלמת ביצוע העבודות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המפקח  .25.7.2
חייב כאמור לעיל, עולה על אומדן התמורה שמגיעה לקבלן כאמור, יהא הקבלן 

בתשלום ההפרש שביניהם לעירייה והעירייה תהיה זכאית לגבותו מכל סכום שמגיע 
 ממנה לקבלן  וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
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 הוראות סעיף באות להוסיף על זכויות העירייה לפי הסכם זה ולפי כל דין או לגרוע מהן. .25.8
 

 ביטול ההסכם בשל הפרתו .26
 

הנקובים לעיל, שמורה לעירייה הזכות לבטל ההסכם אם ארע בנוסף ומבלי לפגוע בסעיפים  .26.1
 לעיל. 23 -ו 22אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיפים 

 

כך לקבלן בדואר -במידה שהחליטה העירייה על ביטול ההסכם לפי ס"ק )א( תשלח הודעה על .26.2
 רשום.

 

 ימים מיום שתשלח ההודעה כאמור. 10הביטול כאמור יכנס לתוקפו תוך  .26.3
 

וטל ההסכם עקב אחת מן הסיבות המנויות לעיל, לא יהא הקבלן זכאי לתשלום כלשהו ו/או ב .26.4
 לפיצוי כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם.

 

בתוספת  ₪ 100,000במקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ישלם הקבלן לעירייה סך של  .26.5
מע"מ כחוק, כפיצויים מוסכמים זאת בתוספת ריבית והצמדה שיחושבו בהתאם לחוק פסיקת 

"(. לעניין חוק זה ייחשב חתימת הסכם זה החוק" –)להלן  1961 –ריבית והצמדה התשכ"א 
 )א( לחוק. 5במקום התקופה האמורה בסעיף 

 

ו/או להעסיק עובדים  בנוסף לאמור לעיל, תהא העירייה רשאית להתקשר עם קבלן אחר .26.6
 מטעמה בביצוע העבודות נשוא ההסכם, על חשבון הקבלן.

 

התקשרה העירייה עם קבלן אחר ו/או העסיקה עובדים מטעמה בביצוע עבודות נשוא הסכם  זה,  .26.7
ימים מיום  10וישלמו תוך  17%יישא הקבלן בהוצאות שנגרמו לעירייה, בתוספת קבועה של 

 שיידרש לכך ע"י העירייה. סכום ההוצאות ייקבע באופן סופי ומוחלט ע"י גזבר העירייה.
 

 ידי העירייה-פגמים בעבודה וביצוע על .27
 

נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או המפקח לדרוש מהקבלן לתקן  .27.1
 על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. 

 

ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה בהתאם לאומדן שייערך אם הפגם אינו  .27.2
פי כל דין וכל -ידי העירייה, והכל מבלי לגרוע מזכויותיה של העירייה על ההסכם או על-על

 תרופה או סעד אחרים.
 

בכל מקרה בו לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו רשאית העירייה לבצע את העבודות   .27.3
בעצמה או ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת והיא תהא רשאית לנכות את ההוצאות  האמורות

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ו/או לגבותן  ,17%האמורות, בתוספת קבועה של 
 מהקבלן בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

 

 קיזוז .28
 

פי הסכם זה ובין העירייה תהא רשאית לקזז מכל תשלום ו/או סכום שיגיע לקבלן ממנה בין על  .28.1
ממקור אחר, כל סכום שהיא תידרש לשלם ו/או שיגיע לה כתוצאה מביצוע הסכם זה ו/או עקב 

 ידי הקבלן.-ו/או בהקשר עם ביצוע הסכם זה או הפרתו על
 

 אין באמור בס"ק א' לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. .28.2
 

 ערבות בנקאית .29
 

פי הסכם זה יפקיד הקבלן בידי העירייה במעמד -להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על .29.1
 , כולל מע"מ. ₪אלף(  ה חמישים)מא 150,000חתימת ההסכם, ערבות בנקאית בסכום של 

 

הערבות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת ההסכם ולמשך שלושה חודשים לאחר פקיעת  .29.2
 ההסכם.
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הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  .29.3
 כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום הגשת הצעת הקבלן למכרז. 

 

פי דרישת העירייה באמצעות ראש -הערבות תהא בלתי מותנית ותעמוד לפירעון מידי על .29.4
זה ע"י הקבלן, תהא העירייה רשאית העירייה ו/או גזבר העירייה. בכל מקרה של הפרת הסכם 

 לגבות את סכום הערבות. –לפי שיקול דעתה המוחלטת 
 

הוארכה תקופת ההסכם לתקופות נוספות, יפקיד הקבלן בידי העירייה, לפני תחילת תקופת  .29.5
ההארכה, ערבות לתקופה המוארכת )בתוספת שלושה חודשים לאחריה(, כשהיא צמודה 

 ות סעיף זה, יחולו על הערבות לתקופות ההארכה.בהתאם להוראות סעיף זה. הורא
 
 

 המחאת ההסכם .30
 

הקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו על פי הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו  .30.1
 על פיו, כולן או מקצתן לאחר אם במישרין ואם בעקיפין.

 

הסב הקבלן את זכויותיו מכוח הסכם זה, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ויחולו ההוראות  .30.2
 לעיל.   23 -ו 22הרלבנטיות של סעיפים 

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הקבלן להעסיק קבלן משנה, ובלבד שקבלן משנה  .30.3
 ידי המנהל, בכתב ומראש. -כאמור יאושר על

 

פי הסכם זה, לתאגיד עירוני -להסב ולהמחות את זכויותיו וחובותיה עלהעירייה רשאית  .30.4
 בשליטתה, אף מבלי לקבל את הסכמת הקבלן. 

 
 
 

 שונות .31
 

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על  .31.1
 זכותה בכתב ובמפורש.פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ויתרה העירייה על 

 

 פה.-כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל .31.2
 

 על הסכם זה, ופרשנותו יחולו דיני החוזים החלים בתחומה של מדינת ישראל. .31.3
 

 .אריאלבעיר לעניינים מקומיים הסמכות המקומית הייחודית תהיה לבית המשפט המוסמך  .31.4
 

  

 כתובות והודעות .32
 

 הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.כתובות  .32.1
 

ליעדן  פי הסכם זה, תשלחנה בכתב בלבד, והן תחשבנה כאילו התקבלו -כל ההודעות על .32.2
 בהתאם למועדים המפורטים להלן: 

 

אם ההודעה נמסרה במסירה אישית, יראו אותה כאילו הגיעה ליעדה במועד  .32.2.1
 המסירה. 

 

ות דואר אלקטרוני )בהתאם אם ההודעה נמסרה באמצעות פקסימיליה או באמצע .32.2.2
למספר פקסימיליה או כתובת דואר אלקטרוני שתוסכם על הצדדים(, יראו אותה 

שעות ממועד המשלוח, ובלבד שבידי השולח יש אישור  24כאילו הגיעה ליעדה בתוך 
 בדבר מסירה תקינה של ההודעה באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני. 

 

 שעות מעת מסירתה במשרדי הדואר. 72קבלת תוך בדואר רשום והיא תחשב כמת .32.2.3
 



 

45 
 

 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 
 

 
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
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 פרק א': תיאור כללי של העבודות
 
 עבודות אחזקת הגנים מיועדות לתחזק ולטפח צמחייה בריאה, חסונה בשטחים שהוגדרו ונמסרו לאחזקת הקבלן. .1
 

עבודות  ניכוש והדברת עשביה בכל מדרכות ורחבות מרוצפות ושולי אבן שפה, וכן יבצע יבצע הקבלן בנוסף,  .2

 ט להלן.הכול כמפור -אחזקה וניקיון בשטחי בור, הכלולים בשטחים שימסרו לאחזקה
 

 :בהכללה, נחלקות העבודות שעל הקבלן לבצע לשלושה שלבים .3
 

 שלב הבאת השטחים לרמת בסיס. .3.1

 
 ., לרבות ריסוס עשביה והפעלת חרמשים מכניים בכל מדרכות ורחבות העירשלב האחזקה והטיפוח .3.2

 
 . שלב הכנות ליציאת הקבלן מהשטחים בתום תקופת ההתקשרות .3.3

 
 בבואו של הקבלן לתת את הצעתו למכרז זה, עליו לקחת לתשומת ליבו את העובדות ו/או הנתונים הבאים:  .4

 

 השטחים מפוצלים מאד ושונים מאד בגודלם. .4.1
 

 בין גנים נפרדים ובתוך הגנים עצמם. -השטחים הינם בעלי טופוגרפיה הררית  .4.2
 

תקופת ההתקשרות, ותעמוד על מימוש מלוא העירייה תפעיל פיקוח מקצועי, יעיל ורצוף לכל אורכה של  .4.3

זכויותיה החוזיות, לרבות, הקפדה על אופן ביצוע העבודות, איכות ביצוע העבודות, עמידה בלוחות זמנים, 
הקפדה על התנהלות צוותי העבודות, וכן, הטלת קנסות בגין הפרת הוראות החוזה וקיזוזם מן התשלום 

 החודשי השוטף שישולם לקבלן.
 

תפעיל מכלול אמצעים לאבטחת הביצוע התקין, השלם ובמועד, של כל הוראות המכרז/חוזה. בין  העירייה .5
האמצעים שיופעלו: פיקוח הדוק ותכוף, הקפדה על דיווחים שוטפים, בדיקת העבודות ואופן ביצוען בידי יועצים 

 יד.-ליכי סילוקשונים מטעם העירייה, עיכוב תשלומים, קיזוז תשלומים, קנסות ובמידת הצורך, גם ה

 
 רק ב': העובדים ורכבי הקבלןפ
 
הדרושים לביצוע העבודות ואת כולל מאבטחים, הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל העובדים  .6

 ההשגחה/הפיקוח עליהם, בכמות, בהכשרה והניסיון ובמועדים הנדרשים.

 

 :בכלל העובדים יכללו בעלי המקצוע הבאים .7
 

בתחום אתרי העבודות בכל עת שמי מעובדי הקבלן עובד במקום )ראה מנהל עבודה מקומי: אשר יהא  .7.1
 "(.מנהל עבודה מקומילהלן דרישות נוספות( )להלן: "

 
קבלת שירותי  – בנוסף "(.מומחה השקיהנוי. ראה להלן )להלן: "גינות מומחה השקיה: מומחה להשקיית  .7.2

  ה המפעילה את מערכות ההשקיה מרחוק.חברהנציג תחזוקה מ

 
 מוסמך להדברת מחלות ומזיקים בגן הנוי/בחקלאות. מדביר .7.3

 
 גוזם מומחה: בעל תעודת "גוזם מומחה" מטעם מש' החקלאות. .7.4

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 מנהל העבודה המקומי .8
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 מנהל העבודה המקומי יהיה נציג הקבלן לכל דבר ועניין הנוגע לקיומו של החוזה בין העירייה לבין הקבלן.  .8.1

 
ידו. הקבלן -הקבלן יפרט במסגרת הצעתו, את שמו ופרטי האישיים של מנהל העבודה המקומי המוצע על .8.2

ידו, -יצרף להצעתו מסמכים המורים על השכלתו, הכשרתו וניסיונו של מנהל העבודה המקומי המוצע על
 וכן, קורות חיים של מנהל העבודה המקומי המוצע. 

 

, של המנהל ולאחר הצגת מראש ובכתבמי, כפופה לאישור, מובהר, כי החלפת מנהל העבודה המקו .8.3
מסמכים מתאימים של מנהל העבודה המחליף, אשר הכשרתו והתאמתו לתפקיד תהיה בהתאם לתנאי 

 מכרז זה. 
 

 מומחה השקיה .9
 

פי מכרז זה, הקבלן יעסיק באופן קבוע מומחה למערכות השקיית נוי -כחלק מהפעלת צוות העובדים על .9.1

" בעל הסמכה מטעם  ארגון הגננות והנוף (, אשר יהיה בקיא בתחום מערכות ההשקיה מומחה)להלן: "
 ההשקיה שעתידות להיות מותקנות בתחום השיפוט של העיר אריאל. ושליטה מרחוק של מערכות בקרת 

 
באחריותו של מומחה ההשקיה תהא הפעלתה התקינה והמקצועית של מערכת ההשקיה על כל רכיביה,  .9.2

ושליטה מרחוק  בקרת שיתופעלו על ידי החברה המספקת שירות תפעול ותחזוקה שליבים למעט אותם רכ

ההשקיה. בכלל מטלותיו ואחריותו יהא חייב מומחה ההשקיה להפעיל ולכוון את מערכות של מערכות 
 ההשקיה להשקיה מבוקרת, לפי מנה כמותית לשטחי הגינון, לסוגיהם ודרישותיהם.

 
מחובתו של . ההשקיה ה ושליטה מרחוק על מערכותמערכות בקרהותקנו  ,המגונניםבשטחים מובהר, כי 

למען הסר ספק, מחובתו של הקבלן  .שהתקינה את המערכות החברההקבלן, לפעול בהתאם להנחיות 
ה ושליטה בקרלדאוג לכך כי מומחה ההשקיה מטעמו יהיה בעל הידע המקצועי וההיכרות עם מערכות 

 ך, ידאג להכשרת מומחה ההשקיה בהתאם, על חשבונו ועל אחריותו. , ובמידת הצורמרחוק

  
למען הסר ספק, מובהר כי באחריותו של מומחה ההשקיה תהא הפעלתה התקינה והמקצועית של מערכת  .9.3

ההשקיה, על כל רכיביה. בכלל מטלותיו ואחריותו יהא חייב מומחה ההשקיה לתקן את מערכת ההשקיה 
פעיל המערכת בזמן תקלות, הצנרת וראשי המערכת שהתקינה את המערכות, לההחברה עפ"י הנחיות של 

בלבד, לא יחליף הקבלן צנרת או רכיבים שאינם  החברה שהתקינה את המערכות יתוקנו לפי מפרט של 

על הקבלן לפני ביצוע התיקון לקבל אישור החברה שהתקינה את המערכות. תואמים את הפרט של 
 ות החלפים והחלקים.ממפעיל המערכת לגבי איכ

 
 יתר העובדים .10

 

כמות העובדים תהיה מספקת לביצוע מושלם ומקצועי של כל העבודות בהתאם לאמור בחוזה זה, והקבלן  .10.1
יתגבר במידת הצורך את כוח האדם הדרוש לאחזקה שוטפת של שטחי הגינון בעיר, כפי שיידרש ממנו 

 תשלום תוספת כלשהי לתמורה המשולמת לשכרו של הקבלן.  ב כרוךמעת לעת. תגבור כוח האדם לא 
          

למען הסר כל עובדים מדי יום עבודה.  15 –מ העובדים  פרעל אף האמור לעיל, בכל מקרה, לא יפחת מס .10.2
ספק, מובהר כי בספירת העובדים לצורך מילוי הדרישה בסעיף זה לא ייכללו מנהל העבודה המקומי, 

 ה ההדברה וכל איש צוות אדמיניסטרטיבי אחר של הקבלן. מומחה ההשקיה, מומח

 
 לאחר שעות הלימודים.לפני או מובהר, כי למוסדות החינוך יהיה צוות מקצועי קבוע, אשר יעבוד אך ורק  .10.3

 עבודה בימי חופשה של מוסדות חינוך, תעשה בתאום עם מנהלת אגף שפ"ע.
     

השכר  לתנאיבבחירת עובדיו, לצורך ביצוע חוזה זה, ייתן הקבלן זכות קדימה לתושבי אריאל, ובלבד שיסכימו  .11

 המוצעים ע"י הקבלן.
 

 
 

 
 

תחילת מתן השירותים ימסור הקבלן  טרםבמידה והקבלן יעסוק עובדים תושבי הרשות הפלסטינית, אזי  .12

למחלקת הביטחון בעירייה רשימה שמית של עובדיו, והוא יורשה להעסיקם אך ורק לאחר אישור בכתב מאגף 
 .עובדי אבטחה חמושים במשך כל שעות שהותם בעיר 2, והעסקת  הביטחון של העירייה
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העיר אריאל, בחולצות ועליהן כיתוב של שם העובדים שיעסיק הקבלן יהיו לבושים, בכל שעות העבודה בתחום  .13

פי דרישת העירייה, העובדים ידרשו לזהות עצמם כמי שפועלים מטעמה של עיריית אריאל. -הקבלן, כאשר על
 אספקת החולצות ועלותן הינה על הקבלן.

 
 העירייה.ידי המנהל או קצין הביטחון של -הקבלן יחליף באופן מידי, כל עובד מעובדיו, אם יידרש  לכך על .14

 

לעירייה תהא הזכות לדרוש מהקבלן בכל עת לתגבר את צוותי העובדים על  חשבונו, בכדי להשיג פיגור בלוחות  .15
והקבלן חייב למלא אחר כל   -אם אובחן ו/או ניכר בפעולות האחזקה הנדרשות כי הן מצויות בפיגור  -הזמנים 

 הוראה כאמור.
 

ידו במתן השירותים, ינהגו באדיבות ובנימוס וימנעו מכל הפרעה או הקבלן אחראי לכך שעובדיו והמועסקים על  .16
 נוחות שלא לצורך לציבור.-גרימת אי

 

 : רכבי הקבלן .17
 

הקבלן מתחייב כי לכל אורך תקופת הסכם זה, ולכל אורך יום העבודה, יהיה ברשותו כלי רכב מסחרי  .17.1
שישמש לניוד העובדים, וכן, כלי רכב מתאים )טנדר או מסחרי(, אשר ישמש לצורך העברת ציוד ו/או 

 חומרים. 
 

ו/או רכבים ו/או כלי למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה רשאי לעשות שימוש בציוד  .17.2
עבודה המצויים בידי העירייה, ובמידה ויחפוץ לעשות כן, עליו להגיש בקשה מסודרת בכתב לעירייה. 

פי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד לרשות הקבלן רכב ו/או ציוד המצוי ברשותה, -העירייה תהא רשאית, על

 זבר העירייה ומנהל אגף שפ"ע(.וזאת כנגד תשלום עבור השימוש )כפי שיסוכם בין הקבלן לבין ג
 

כל רכבי הקבלן ו/או כלי רכב וציוד הנדסי/חקלאי הפועלים בשירותו יישאו כיתוב ו/או סימול של עיריית  .17.3
 כפי שתורה העירייה מעת לעת. -אריאל

 
 פרק ג': בטיחות והסדרי תנועה

 
ל שלומם של עובדיו, ושלום הקבלן יפעל בהתאם לכל הוראות דיני הבטיחות העבודה, וידאג לשמירה מלאה ע .18

 הציבור כולו. 

 

ככל שנדרשת סגירת נתיב נסיעה, לצורך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן מראש תיאום עם המשטרה ויקבל אישורה  .19
 פי הוראותיה, וכן, יתאם את סגירת נתיב התנועה מול אגף שפ"ע ואגף הנדסה של עיריית אריאל. -בכתב ויפעל על

 
בלעדית של הקבלן להציב מחסומים, שלטי הכוונה מוארים/"חץ מואר", שלטי אזהרה מובהר, כי באחריותו ה .20

מוארים, "נצנצים" ו/או כל אמצעי אחר שיידרש מעת לעת, לרבות אמצעי חדש שלא היה בשימוש במועד החתימה 

 ו.על מכרז/חוזה זה. ביצוע מושלם של כל המפורט לעיל חל על הקבלן, הינו באחריותו המלאה ועל חשבונ
 

פי נוהל קבוע שייקבע בידי העירייה ותוך -נדרשת סגירה חלקית או מלאה של מדרכה/שביל יפעל הקבלן על .21
 נקיטת כל האמצעים הנדרשים והסבירים למניעת כל פגיעה בציבור המשתמשים במדרכה. 

 
בצבע כתום,  הקבלן הינו אחראי לכך  שכל עובדיו, שיעסקו בעבודות כלשהן בקרבת כבישים, ילבשו אפוד זוהר .22

 ידו ועל חשבונו.-אשר יסופק להם על

 
 
 
 
 

 פרק ד': הבאת אתרי העבודות לרמת בסיס נדרשת
 

 :הוראות כלליות .23
 

"( חייב הקבלן לנקוט בסדרת פעולות להבאת כל תקופה א'בתקופת האחזקה הראשונה )להלן: " .23.1
 השטחים לרמת בסיס נאותה כפי שיוגדר בהמשך פרק זה.
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 יום קלנדריים ממועד מתן צו התחלת העבודה. 30תקופה א' מוגדרת כפרק זמן של  .23.2

 
מובהר ומוסכם בין הצדדים שלא תינתן כל תוספת לתשלומי האחזקה, כפי  שצוינו בהצעת  .23.3

המשתתף/הקבלן של מכרז/חוזה זה ו/או שסוכמו/נחתמו עם הקבלן בחוזה, בגין כל העלויות 
 מושלם של הבאת השטחים לרמת בסיס נדרשת.הנובעות ו/או הנדרשות לביצוע 

 

בגמר תקופה א' ייבדקו כל השטחים ותרשמנה הערות ביומן העבודה. הקבלן מתחייב להשלים ו/או לתקן  .23.4

 "(.ההארכהימים )להלן: " 7את כל הליקויים תוך 
 

 7לא הביא הקבלן את כל השטחים לרמת בסיס נדרשת בסיומה של תקופה א', בתוספת ההארכה של  .23.5

 מים, רואים זאת כהפרה יסודית של החוזה.י
 

"( בהשתתפות הקבלן, ראשוני סיור( ימים מיום מתן צו התחלת עבודה, יקוים סיור )להלן: "7תוך שבעה ) .23.6
המנהל ו/או המפקח ויאותרו וירשמו כל המקומות וכל העבודות הנדרשות לצורך מילוי דרישה זו להבאת 

 השטחים לרמת בסיס נאותה.
 

החברה שהתקינה את מערכו הבקרה והשליטה מרחוק של ע את עבודות אחזקה, בתיאום עם הקבלן יבצ  .23.7
 והמפרטים של ציוד בקרת ההשקיה. יה, ותוך הקפדה ושמירה על הוראותמערכות ההשקיה

 

על אף האמור לעיל, הרי שאם יימצאו בסיור הראשוני, ליקויים ו/או חוסרים במערכת ההשקיה, אשר  .23.8

 לן להביא את השטח/ים המסוימים לרמת הבסיס הנדרש, יושלמו אלה בידי אחרים.בעטיים לא יכול הקב
 

בהתחשב במגבלות מזג אוויר, העונה, מצאי צמחים במשתלות וכיוצא באלה, הרי שממצאי הסיור הראשוני  .23.9
יירשמו ביומן העבודה ויצוין מהן הדרישות בהן חייב הקבלן לעמוד בתקופה א' ולחילופין מה אין בחובתו 

 לבצע בתוך תקופה זו ומתי תהא חובתו להשלים זאת..

 
 הגדרת רמת בסיס נדרשת .24

 

 שנתיים, לרבות הסרת שאריות הצמחים מהשטחים.-בר חד-ניקיון מוחלט מעשבי .24.1
 

-הבר הקיימים וכל נוף עשבי-עשבים יעיל לעשבי-שנתיים: יישום אחד לפחות של קוטל-הדברת עשבים רב .24.2

 .הבר מראה סימנים של קטילה מלאה
 

ס"מ מעל פני הקרקע  5-10פי הנחיות המנהל(, יחתכו/ינוסרו בגובה -צמחים מעוצים, שאינם צמחי הגן )על .24.3
אפ" או ש"ע במינון לפי הגדרות היצרן על מיכל -והגדם ושולי המחורצים ימרחו היטב בתמיסת "ראונד

 החומר.
 

בוצע פיזור החול במספר ס"מ י 2בכל המדשאות יפוזר חול נקי בכל השקעים. בשקעים שעומקם מעל  .24.4

 ימים בין מילוי אחד למשנהו. 20ס"מ ביישום אחד(, ובהפרש של  2פעמים )מקסימום 
 

ידי המפקח(. -פני המדשאות יהיו מכוסחים לגובה שצוין במפרט המיוחד ובהתאמה לעונה )כפי שיאושר על .24.5
ס"מ  2-3 -המדשאה בבכל שלב יונמכו פני  -הנמכת פני מדשאות שלא כוסחו זמן רב תבוצע בשלבים

 ובתנאי שלא "יקורקפו" פני המדשאה בשלב כלשהו.
 

בשטחי שיחיות וצמחי כיסוי יהיו כל השטחים, שאינם מכוסים באופן מלא בצמחי הנוי, מעובדים בקלטור  .24.6
 ס"מ(. 3-4רדוד )

 

המפרט בכל שטחי השיחיות, צמחי הכיסוי, ועצים יוסרו כל חלקי הצומח היבשים באופן מקצועי לפי  .24.7

 המיוחד.
 

 
 

 
 

 

 תמוכות לפי המפרט המיוחד. 2ס"מ יותקנו  8 -לכל העצים שעובי גזעם פחות מ .24.8
 

והגזע ייקשר באופן שיתיישר.  1עצים שגזעם אינו ישר וניתן ליישרם תותקן תמוכה מצינור מגולוון בקוטר " .24.9

 מקומות לפחות בסרט "שמשונית" בהירה. 2 -הקשירה ב
 

מקצועי פצעי גיזום חדשים יימרחו במשחת -גדמי ענפים, אשר הושארו בשל גיזום בלתיבעצים בוגרים יוסרו  .24.10
 עצים כחולה.
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   נוסרו בצמוד יהא כל הגזע מטופל, באופן שכל הכפות היבשות ,הדקלים )ממין כלשהו(עצי בכל  .24.11

 זומים או מגי )שהושארו לפני הגזע ולכל אורכו של הגזע אין זיזים ו/או בסיסי כפות בולטים         

 ניסורים קודמים(.         
 

 כפופה להוראה ייחודית של המפקח - שתילת/נטיעת  מילואים בשטחי הגינון השונים .25
 

באם יורה  -הבאת השטחים לרמת בסיס נדרשת תכלול שתילת/נטיעת מילואים בשטחי הגינון השונים  .25.1
השתילה/נטיעה המבוקשת, תבוצענה כך בכתב ומראש. הורה המפקח על דרישתו להשלמת -המפקח על

ידי העירייה -פי אספקה של צמחייה על-פי הצעת מחיר לאספקת הצמחים בלבד או על-עבודות אילו על

שאל באמצעות הקבלן. מובהר, כי אספקת החומרים והציוד הדרוש לשתילת המילואים תהיה על חשבון 
לת מילואים, אינה למדידה, לא יבוצע בגינה הקבלן ועל אחריותו. מובהר, כי התמורה לביצוע הנטיעה/שתי

תשלום נפרד ורואים אותה ככלולה במחירי סעיפי האחזקה. העירייה רשאית לספק את הצמחים 
 ממקורותיה הוא. הקבלן יבצע את השתילה ללא תוספת תשלום.

 

 הנחיות המפקח.שתילת/נטיעת המילואים תבוצע לפי מרווחי השתילה הקיימים של כל מין/זן צמח או לפי  .25.2
 

שינויים אלה  -שתילת/נטיעת מילואים כוללת השלמות ו/או שינויים במערכת ההשקיה לפי הנחיות העירייה .25.3

 יבוצעו בידי אחרים, ובתיאום עם הקבלן.
 

 מידות המכלים לאספקת הצמחים להשלמה ייקבעו בידי המפקח. .25.4
 

ס"מ,  10השלמת מדשאות כוללת הסרת שכבת הדשא היבש ושכבת הקרקע העליונה לעומק כולל של  .25.5

ליטר/מ"ר והצנעתו בקרקע, אספקת  20", תוספת קומפוסט בשיעור "חול חמרתיהשלמת אדמת גן מסוג 
גבי חול/חול חמרתי והתקנת מערכת השקיה זמנית לקליטת -מרבדי דשא מהסוג/מין הקיים, שגודלו על

 חי המדשאה החדשים.שט
 

למען הסר כל ספק, מובהר כי אישור סופי בדבר עמידתו של הקבלן בדרישות "רמת הבסיס הנדרשת"  .26

  .מנהלתהידי -יינתן בכתב בלבד, ועל
 

 פרק ה': המפרט המיוחד לביצוע עבודות האחזקה
 

 הוראות כלליות .27
 

הקבלן מצהיר כי הינו עומד בתנאי הסף המפורטים בהזמנה להציע הצעות למכרז )הן ליחיד והן לתאגיד(.  .27.1

 . העירייה עםמהלך כל תקופת ההתקשרות בהקבלן מתחייב לעמוד בתנאי סף אלה 
 

 :הקבלן חייב להעסיק לפחות עובדים ובעלי מקצוע כדלקמן .27.2
 

 -עובדי הקבלן ובעלי מקצוע 15, מומחה השקיה, צוות העבודה של הקבלן יהא מורכב ממנהל עבודה .27.2.1
 כפי שיפורט להלן.

 

חדש לפחות. מנהל העבודה לא יחשב כעובד לצורך ספירת  2מנהל עבודה יהא בעל תעודה גנן סוג  .27.2.2

 מספר העובדים הנדרשים.
 

ידה -מומחה השקיה, שיהא בעל תעודת "עובד השקיה מוסמך" ע"י רשות המים, או מי שהוסמך על .27.2.3
 אישור כנ"ל, כמוגדר בתקנות העדכניות. להנפיק

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

גוזם עצים מקצועי מוסמך בעל תעודת "גוזם מוסמך" של  שה"מ, משרד החקלאות, לכל עבודות  .27.2.4

 גיזום ועיצוב העצים, לרבות עיצוב עצים צעירים.
 

 עובד בעל תעודת "מדביר מוסמך". .27.2.5

 
מספר העובדים היומיים שחייב הקבלן להעסיק באחזקה בפועל של שטחי העבודות יהא כמצוין לעיל,  .27.3

וזאת בנוסף למנהל העבודה המקומי ולמומחה ההשקיה המוסמך. מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן להפעיל 
ו את צוות העובדים באמצעות מנהל העבודה מטעמו, יפעלו עובדי הקבלן בהתאם להנחיות המנהל א
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המפקח או יועץ הגינון )כהגדרת מונחים אלה במסמכי המכרז(, והללו יהיו רשאים להפעילם באופן עצמאי 

פי ההסכם, את מנהלי העבודה מטעמו ו/או את צוותי העובדים, -במהלך כל שעות הפעילות של הקבלן על

 וזאת מבלי להידרש לרשותם של מנהלי הקבלן. 
 

 עובדים קבועים לאחזקת גינון מוסדות החינוך. ארבעה -לפחות -מכלל העובדים שיעסיק הקבלן יוקצו .27.4
 

בכל ימי העבודה שאינם שבתות, חגי ישראל ומועדי ישראל חייבים כל העובדים שצוינו לעיל, לעבוד  .27.5

 פי  מכרז/חוזה זה. -באתרים שהינם נשוא מכרז/חוזה זה ולבצע מטלות הנדרשות על
 

הקבלן" היא שהינו עובד קבוע ובמשרה מלאה של הקבלן.  מוסכם בזה כי הגדרת "עובד המועסק בידי .27.6
 שמות העובדים ופרטיהם יימסרו לעירייה בכתב.

 
שעות מעת קרות  24  בעלי המקצוע שצוינו לעיל יעמדו לרשות הקבלן מעת לעת, באיחור שלא יעלה על .27.7

שעות  48מן של אירוע המצריך את שירותם ולמשך כל הזמן בו נדרש שירותם וללא כל הפסקה/ות. פרק ז

שצוין לעיל אינו במקום פעולה מידית של הקבלן לסילוק ענפים/גזעים או כל חומר צמחי אחר שנדרש 
 פינויו המידי.

 
הקבלן מצהיר כי ברשותו טלפונים סלולאריים בכמות מספיקה ליצירת קשר רציף בינו )ולרבות, עם מנהל  .27.8

גם מעבר  –ולגבי הכונן  –במשך כל שעות העבודה הפרויקט, מנהל העבודה מטעמו ומנהלי הצוותים(, זאת 

לשעות העבודה, וכן מכשיר קשר אלחוטי מסוג "מירס" הפועלים כל שעות היממה, על תדר העירייה )ככל 
יום מיום שנודע לו על זכייתו במכרז, לרכוש  14שיסופקו מכשיר ו/או תדר כאמור(. הקבלן מתחייב בתוך 

 רייה, וזאת על חשבונו .את מכשיר הקשר המחובר לתדר העי
 

ידו עפ"י הסכם זה מתגורר דרך קבע בעיר אריאל, וכי ניתן -הקבלן מצהיר ומתחייב כי הכונן המועסק על .27.9
 יהיה להזעיקו בכל עת בזמן קצר ביותר במקרה חירום ותקלות. 

 

ה אל שכל קריא -מיד עם תחילת תקופת ההתקשרות עמו -ביוזמתו ובאחריותו  -הקבלן מתחייב להסדיר  .27.10
המוקד ו/או ממנו שמשמעותה שחלה פריצת מים בחלק כלשהו ממערכת ההשקיה תגיע ישירות אל הקבלן 

 וכן אל כונן ההשקיה מטעמו.
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי מכוח הוראות הסכם זה העירייה רשאית, במידה ולא יקיים התחייבויותיו ו/או  .27.11

הפסיק את עבודתו בכל מועד בתקופת ההסכם לא יענה באופן מלא ומושלם להתראה שתשלח לו, ל
ולהעביר את ביצוע העבודה למציע שהצעתו במכרז הייתה הבאה אחרי הצעתו ו/ואו להוציא מכרז חדש 

 הכול בהתאם לתנאים ולהוראות הקבועים בהסכם זה . -לביצוע עבודות אלו 
 

-רגל, רוכבי-הקבלן מצהיר שידוע לו שבמשך ביצוע העבודות באתרים השונים תהיה תנועה של הולכי .27.12

רכב בשטחי העבודות נשוא מכרז/חוזה זה ועליו לנקוט בכל האמצעיים הבטיחותיים הנדרשים -אופניים וכלי
הסדרי תנועה וליווי  פי כול דין, כולל סימון, שילוט, ביצוע-ידי הרשויות )משטרה, עירייה, וכו'( ועל-על

 פי הצורך והכול על חשבון הקבלן. -משטרתי על
 

מ"ר  20הקבלן מצהיר כי עומד לרשותו וימשיך לעמוד לרשותו במשך כל תקופת ההסכם, מחסן בגודל  .27.13
לפחות, בשטח השיפוט של העירייה. חובת מיגון, ביטוח  ושמירה על המחסן ותכולתו חלה על הקבלן ועל 

 חשבונו.

 
ינון ומערכות השקיה במוסדות חינוך: לגבי אחזקת הגינון ומערכות ההשקיה במוסדות החינוך, אחזקת ג .27.14

 יחולו, בנוסף לכל ההוראות שצוינו לעיל או יצוינו להלן,  גם ההוראות הבאות:
 

 

 
הקבלן יקצה לפחות ארבעה עובדים שיעבדו באופן קבוע ובלעדי במוסדות החינוך בעיר )בתי  .27.14.1

 המטפלת בגינון ברחבי העיר. מתוך מצבת אדם  ילדים(,ספר יסודיים, גני 
 

יוכן דוח ביצוע לאחר כל ביקור במוסדות חינוך, במתכונת שתיקבע בידי העירייה. הדוח יימסר  .27.14.2
 במקום קבוע לפי הנחיית המזמין עירייה.

 

עבודות האחזקה בתחום מוסדות חינוך תבוצענה אך ורק בשעות שלאחר סיום פעילות  .27.14.3

 הלימודית/חינוכית בהם.
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לב מיוחדת תינתן מידי הקבלן להדרכתם של העובדים במוסדות החינוכית ובמיוחד -תשומת .27.14.4

 בכל הקשור להתנהגותם בתחום המוסדות בהם הם עובדים.
 

חל איסור מוחלט על מי מעובדי הקבלן, ולרבות הוא עצמו, להימצא בתחום מוסדות החינוך  .27.14.5

ון, לרבות מקום מכלים ואדניות, אשר לגביהם נדרשות במקום שאינו בתחום שטחי הגינ
 פעולות האחזקה למיניהן.

 

על הקבלן חלה האחריות המלאה לפינוי הגזם והפסולת מכל סוג שהוא לאתר מורשה ומוסכם בסופו של  .27.15

עד  -כן חלה על הקבלן החובה למנוע חסימת מדרכות ו/או מפגעים תנועתיים ואחרים-כל יום עבודה. כמו
 של הגזם/הפסולת כאמור לעיל. פינויו

 

 הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע עבודות האחזקה לסוגיהן, ולרבות: .27.16
 

 כל חומרי הדישון, זיבול, הדברה לכל סוגיה, סמוכות, חומרים/רכיבים. .27.16.1
 

עלות החומרים/ רכיבים/ אביזרים תהיה על חשבון העירייה בין שהקבלן יידרש לספקם ובין   .27.16.2

 שהעירייה תספק בנפרד . .
 

כל עלויות הפעלת ציוד מכני ו/או ידני מכל סוג, לפי הנדרש, לצורך ביצוע העבודות יהיה על  .27.16.3
 ות.חשבון הקבלן כולל עלויות העובדים המקצועיים, הביטוח וכל העלויות הנלו

 

ידי -כל כלי העבודה הידניים והמכניים כולל מנופי הרמה לגיזומי נוף ומשאיות יסופקו על .27.16.4

 הקבלן ויהיו בבעלותו ו/או מושכרים על ידו.
 

הקבלן יהיה אחראי על כל הכלים והחומרים שישתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, והוא ידאג  .27.16.5
כדי לאפשר עבודה רצופה וללא בעצמו ועל חשבונו לאחסונם במקום בטוח ונוח לגישה, 

 עיכובים.
 

)או בשעה קבועה אחרת  08:00על הקבלן או בא כוחו להתייצב מדי יום ביומו במשרדי מח' גנים ונוף בשעה  .27.17
כפי שיסוכם עם המפקח( לצורך ביצוע סיור עם המפקח בכל השטחים המוחזקים על ידו. הסיור ייעשה 

כוחו של הקבלן להתייצב לסיורים נוספים בכל -ש מבאכן ראשי המפקח לדרו-ברכבו של הקבלן. כמו
 שעה שתקבע.

 

יומן העבודה את העבודות שביצע ולקבל על כך אישור מהמפקח. היומן ימצא אצל בעל הקבלן לרשום  .27.18

הקבלן בכל פגישה וסיור שייערך עם המפקח. על הקבלן לצרף לחשבון האחזקה החודשי יומני עבודה, 

 ואספקת החומרים.המתארים את מהלך העבודה 
 

בין שנדרשה העבודה במפורש בידי המפקח  או  -במידה והקבלן לא יבצע את אחת מהעבודות הנדרשות .27.19
פי מסמכי המכרז/חוזה יחול על הקבלן קנס, כפי שמפורט בטבלת הקנסות. העירייה -הינה נדרשת על

 רשאי לקזז את הקנסות מכספים להם זכאי הקבלן.
 

 דיווח ותוכניות עבודה .28
 

ל הקבלן להכין תוכניות עבודה מרמת השבוע, החודש ותוכנית שנתית והגישה לעיון ואישור העירייה. ע .28.1
תכנית העבודה השבועית תוכן ותוגש לאישור לפחות שבעה ימים לפני תחילת השבוע הרלבנטית; תכנית 

 ימים לפני תחילת החודש הרלבנטי;  21העבודה החודשית תוגש לאישור העירייה לפחות 

 ימים לפני תחילת השנה הרלבנטית.  45תכנית העבודה השנתית תוגש לאישור העירייה לפחות          
ידי -האופן שבו תוכנה ותוגשנה כל אחת מתוכניות העבודה שפורטו לעיל, תהיה בהתאם לנוסח שיוכן על

יועבר לידי הקבלן  העירייה, לאחר שהמנהל יתייעץ עם הקבלן לגבי אופן עריכת תכניות העבודה, ונוסח זה
 עד למועד הוצאת צו התחלת העבודה. 

 
 
 

הכנת תוכניות עבודה כנ"ל, והגשתן במועדים המפורטים לעיל, מהווה הפרה יסודית של -מובהר, כי אי .28.2

 החוזה.
 

, ובסוף כל שבוע יגיש דו"ח עבודה שבועי מסכם. שבועיעבודה, דו"ח עבודה  שבועהקבלן יגיש בסוף כל  .28.3
 (. (5נספח ב)בהתאם למצורף להסכם )הדוחות יהיה 

 

השבועיים, הינו מטלה הכרחית לצורך בקרה וליווי מקצועי של המפקח וגורמים  מובהר, כי הגשת הדוחות .28.4

כן מחובתו של הקבלן למלא דוחות אילו באופן שוטף ומסודר ולהציגם באופן שייקבע -נוספים בעירייה. על

 בידי המפקח מעת לעת.
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 וטיפוח של השטחיםהוראות לאחזקה  .29

 

 :הוראות  כלליות .29.1
 

מפרט זה מתייחס לעבודות האחזקה של כל שטחי גינון בעיר אריאל )גנים, פארקים, חורשות, כיכרות, 
ירק, גני משחקים; מסלעות; שטחי הבור, אשר הוגדרו כשטחים -תנועה(, מעגלי תנועה ופסי-מפרדות )איי

 וללות:שעל הקבלן לתחזק. עבודות הטיפול והתחזוקה כ

 
 השקיה ותחזוקת מערכת השקיה, בהתאם למפרטים ולהנחיות של חברת "אקווה"; .29.1.1

 עיבודי קרקע; .29.1.2
 הדברת עשבים וניקוי השטח; .29.1.3

 תחזוקת מערכת הניקוז; .29.1.4
 זיבול ודישון; .29.1.5

 הדברת מחלות ומזיקים; .29.1.6

 טיפולים שוטפים ו/או עונתיים/תקופתיים בעצים, שיחיות ורדים, לרבות גיזום ועיצוב; .29.1.7
 צמחים אקסמפלרים וכל הצמחים האחרים בשטחי העבודות; במדשאות, צמחי כיסוי,טיפול  .29.1.8

 שתילת מילואים וטיפוחם; .29.1.9
 ניקוי ואיסוף פסולת/אשפה בכל שטחי העבודות.  .29.1.10

בכל ניכוש והדברת עשבייה בכל המדרכות והרחבות המרוצפות ובאבני שפה של כבישים, .29.1.11

 . העיר
 

הדרושים לאחזקה תקינה, מלאה ומקצועית של השטחים אספקת כל החומרים, הרכיבים והציוד  .29.2
תהיה על חשבון הקבלן ומובהר כי הצעתו למכרז מגלמת בתוכה את כל העלויות הכרוכות בכך 

 . )והכל, אלא אם צוין אחרת במפרט מיוחד זה(
 

 :העבודות .29.3

 
 הוראות כלליות -השקיה ותחזוקת מערכת השקיה  .29.3.1

 
ההשקיה הכוונה לכל החלקים, הרכיבים והאביזרים מובהר, כי בכל מקום שמצוין מערכת  .29.3.1.1

 המשמשים לביצוע השקיה.

 
יודגש, כי במועד כניסתו של הקבלן לביצוע עבודות האחזקה, נשוא מפרט זה,  .29.3.1.2

בוצע שדרוג/ הרחבה/ תיקונים וכו' במערכת ההשקיה של השטחים המגוננים, 
 "אקווה".וחוברו למערכות ההשקיה, מערכות בקרת השקיה של חברת 

 

כן, מובהר בזאת והקבלן מאשר, בעצם ההתקשרות לביצוע העבודות, -על-אשר               
 שכל תיקון/החלפה/הוספה של רכיב/אביזר/מערכת במערכת ההשקיה

בכללותה, יהא תואם במדויק את רכיבי/מערכות ההשקיה החדשות/מחודשות 
 בעירייה.פי פרטים והנחיות הנמצאים/יתקבלו באגף שפ"ע -ועל

 
קרקעית, -הוראה זו הינה גורפת וכוללת ומתייחסת הן לצנרת עילית/תת               

ברזים/מגופים, אביזרי/רכיבי חיבור למיניהם, ראשי המערכת על כל תחולתם 

 ורכיביהם וכל אופני הביצוע/החיבור הנדרשים.
 

 ע ו/או הנחיות האגף.פי פרטים שיימסרו לקבלן באגף שפ"-הביצוע יהא על              
 

 
 

מערכת השקיה המחלקת וכל אביזריה הקבועים יימסרו לתחזוקת הקבלן, למעט הרכיבים  .29.3.1.3
המצויים תחת אחזקה של חברת "אקווה" )ככל שישנם רכיבים כאמור(. במועד תחילת 

 הביצוע של החוזה, תוגדר חלוקת העבודה הסופית בין הקבלן לבין חברת "אקווה".
 

מערכת ההשקיה המפקדת אינה באחריותו של הקבלן ואינו רשאי לעשות בהם שינוי  .29.3.1.4

כלשהו. עם זאת, על הקבלן לבצע את כל התיאומים עם חברת "אקווה" לגבי אופן 
 פעולתם של ראשי המערכת 
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אספקת החלקים, הרכיבים והאביזרים, לצורך שמירת תקינותה המלאה של מערכת  .29.3.1.5

 באחריות ועל חשבון הקבלן.ההשקיה המחלקת, הינה 
 

כל עלויות העבודה הכרוכות בשמירת תקינותו המלאה של מערכת ההשקיה  .29.3.1.6

 המחלקת הינן על חשבון הקבלן.
 

פי מפרטי החברה/הגוף -ביצוע תיקונים במערכת ההשקיה המחלקת, יהא על .29.3.1.7
 פי הנחיות העירייה.-ששדרג את מערכת ההשקיה ו/או על

 

בודתו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של הקבלן יהיה אחראי, בתקופת ע .29.3.1.8
 מערכת ההשקיה המחלקת. 

 
-מנקודת חיבור המים להשקיית שטח מגונן כלשהו -פריצות מצנרת השקיה .29.3.1.9

ממועד בו עודכן הקבלן טלפונית בדבר התקלה. בנוסף על  שעהיתוקנו תוך 
כל התקלות )נזילות ודליפות( בצנרת ובאביזרים.  שעות 6הקבלן לתקן תוך 

רציניות הכרוכות באובדן כמויות מים גדולות יש לתקן מיד עם גילוין או  תקלות

 להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. 
 

חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים. כל האביזרים, הרכיבים  והצינורות  .29.3.1.10
 שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח.

 

במקומות בהם אין מערכת השקיה קבועה, או קיימת מערכת השקיה אשר אינה תקינה זמנית, יספק  .29.3.2
הקבלן ויתחזק השקיה ניידת, אשר על הקבלן לקבל אישור המפקח לתקינותה. מוסכם, כי מערכת 

 זו תהיה רכושו של הקבלן. 
 

 זקיפי ממטירים .29.3.3
 

הממטיר, יש לבצע גיזום מתאים או להגביה יש לייצבם, במידה ויש הפרעה של שיחים ועצים לפעולת 
 מ'. 1.5את הזקיף או להעתיקו ממקומו בטווח של עד 

 

 ממטירים .29.3.4
 

-תקינים על-בכל תקופת ההסכם, יידרש מן הקבלן להחליף פיות סתומות/פגומות וממטירים בלתי

המפקח. ידי -פי הצורך והדרישה. על הקבלן יהיה להשתמש אך ורק בממטירים ופיות מאושרים על
 אספקת הרכיבים, התיקון והעבודה יהיו על חשבון הקבלן.

 

 ממטירי גיחה .29.3.5
 

הקבלן יקפיד על גזרת ההמטרה/התזה וימנע את השקיית השוליים. הקבלן יקפיד על זווית  .29.3.5.1
 ההצבה של הממטירים.

 

אם הממטיר אינו מתרומם או אינו שוקע בחופשיות יש לפרק אותו יחד עם מנגנון ההקפצה  .29.3.5.2

סת המגן שלו, לנקות את החול, האבנים והלכלוך וכן את שלוחות הדשא, מתוך קופ
כך יש לפתוח את הברז המפעיל ולשטוף היטב את נקודת -שנכנסו וששקעו בקופסה. אחר

הממטרה ואת הממטיר עצמו עם מנגנון ההקפצה, להרכיבם חזרה, להפעיל שנית 

 ופשית ונכונה. ולהיווכח אם אמנם הממטיר מתרומם, מסתובב ושוקע בצורה ח
 

להחליף את הדרוש בו, כגון: הקפיץ, התושבת, הטבעת  -כן יטופל מכסה הממטיר-כמו             
 וכו', ולוודא שהמכסה צמוד כראוי לציר הממטיר.

 
גיחה גבוהים מפני הדשא או שקועים יותר מדי או שפני קרקע המדשאה שמסביב  ממטירי .29.3.5.3

ס"מ מתחת לגובה הכיסוח הקבוע  2-1להם גבוה מדי )מכסה הממטיר השקוע צריך להיות 

 של המדשאה( יש להרים או להוריד את גוף הממטיר, לגובה הנכון.
 

שא חי )עם גוש קרקע בכל עת שיבוצע תיקון כלשהו בממטיר יש לשתול "מרבד" של ד .29.3.5.4
ס"מ לפחות, מיד עם סיום התיקון, מסביב וצמוד למכסה  5צמוד לשורשים( בעובי של 

הממטיר. את הפלטה יש להדק תוך כדי הצפה במים, שתהיה מפולסת עם הדשא 

 שמסביב לה.
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על הקבלן חלה האחריות המלאה להשלמת הממטירים/מתזים ו/או לתיקונם, במקרה  .29.3.5.5

 באביזר זהה לזה החסר/הפגוע וזאת על חשבונו.  גניבה או ונדליזם 

 
טוען הקבלן כי לא ניתן לרכוש את האביזר החסר בשל הפסקת ייצורו/שיווקו, חובה עליו  .29.3.5.6

להביא לכך סימוכין בכתב לשביעות רצונו של המפקח ולהציג בפניו חלופה מקצועית 
 לאותו מקום ושימוש. -תקינה ותואמת בספיקה ונתוני הפיזור

 

 טפטוף .29.3.6
 

בכל השקיה יש לעבור ולבדוק את כל הקווים ולראות היכן יש נזילות, קרעים או טפטפות  .29.3.6.1
סתומות, במידת הצורך יש לתקן נזילות ולהוסיף במקומות הסתומים טפטפות תקינות 

 שאושרו בידי המפקח. 
 

-יש לבדוק את הייצוב של הקווים תוך שמירה על מרחקי השלוחות ע"פ התוכניות או על .29.3.6.2

 פי הנחיות המפקח. 
 

מגולוונת -ייצוב השלוחות ייעשה באמצעות יתדות בצורת האות "ח", ממוטות פלדה בלתי .29.3.6.3
 מטר בין יתד ליתד.  2.5ס"מ ובמרחקים שלא יעלו על  45מ"מ, באורך כולל של  6בקוטר 

 

דש על הקבלן לפתוח את קצוות הקווים )או את המנקזים באם קיימים( ולערוך אחת לחו .29.3.6.4
שטיפה יסודית של המערכת. משך השטיפה לפי הנחיות המפקח. לאחר מכן, יש לאפשר 

למים להתנקז ואז חוזרים וסוגרים את סופי הקווים. סופי קווי הטפטוף וקווי החלוקה יהיו 
 בקשירה כלשהי.סגורים בסופיות/סגרים ייעודיים ולא 

 
לא יאושר להתקין מחברי שן מסוג כלשהו וכל המחברים יהיו מסוג מצמד של "פלסאון"  .29.3.6.5

 או ש"ע.

 
הקבלן יחליף צנרת ישנה, בלויה, שחוקה ו/או יבשה, אחת למספר חודשים או בהתאם  .29.3.6.6

 לצורך ו/או בהתאם לתכנית עבודה שנתית שתוכן לעניין זה. 
 

 

 עיבודי קרקע .29.4
 

 שנתיים.-בר חד או רב -כך ששטחי הגן יהיו נקיים מפסולת, לכלוך ועשביהקבלן אחראי על  .29.4.1

 
עשבים -שנתיים יודברו בקוטלי-בר רב-שנתיים יודברו בריסוס ו/או באופן מכני. עשבי-בר חד-עשבי .29.4.2

 לפי הנחיות המפקח, ועל כל שינוי יש לבקש רשות המפקח. 
 

כל ימות השנה בכל השטחים המטופלים לא תהיה עשבייה קיצית או חורפית ירוקה או יבשה במשך  .29.4.3

 על ידי הקבלן.
 

 ס"מ מהווה הפרה יסודית של החוזה/ההסכם. 5בר, מסוג כלשהו, בגובה מעל -קיום עשבי .29.4.4
 

העבודות הנ"ל יבוצעו פעם בשבוע או בתדירות שתיקבע ע"י המפקח. על הקבלן להמשיך בעבודות  .29.4.5
 בהתאם לרשום בסעיף זה בכל ימות השנה.

 

 ראה להלן בפסקה "חורשות". -קרקע והדברת עשבים בחורשות לגבי עיבודי .29.4.6
 

 
 זיבול ודישון .29.5

 

 תמס מסוג-ב ידושנו בדשנים מבוקריכל שטחי הגן האינטנסיביים לרבות חורשות צעירות ועצי רחו .29.5.1
 "אחזקת גנים".  - 41.5"סקוטס" או ש"ע, בכמויות המצוינות במפרט הבינמשרדי פרק 

 
 מועדי הדישון יקבעו ע"י המפקח.  .29.5.2

 

 מיד לאחר גמר הפיזור וההצנעה יש להשקות עפ"י הוראות המפקח. .29.5.3
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 הדברת מחלות ומזיקים .29.6

 

הקבלן יבדוק בקביעות וברציפות את התפתחות הצמחייה, וינקוט בכל האמצעים למניעת והדברת  .29.6.1
מזיק כלשהו, יעשה הקבלן את מחלות, מזיקים, נברנים, צרעות, דבורים וכו'. עם הופעת המחלה או 

 כל הדרוש להדברת המחלות ו/או המזיקים, בהתאם להוראות המפקח.
 

ריסוס, איבוק והזרקות ייעשו אך ורק בחומרים המומלצים על ידי המחלקה להגנת הצומח במשרד  .29.6.2

 החקלאות, תוך הקפדה מלאה על הוראות חוק הגנת הצומח ועל הוראות היצרן.
 

יהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן עליו להכיר היטב את אופני השימוש השימוש בחומרי הדברה  .29.6.3
 ואת המגבלות שהוטלו על ידי רשויות הבריאות.

 
בכל מקרה בו טעון השימוש בחומרי הדברה על ידי הקבלן רישיון מתאים מאת הגוף המוסמך, ידאג  .29.6.4

במקרה כאמור יהיה  הקבלן בעצמו ועל חשבונו לקבלת הרישיון הדרוש, השימוש בחומרי הדברה

 לאחר קבלת הרישיון.
 

הקבלן התחייב בזאת כי החיסוי בביטוח האחריות החוקית כלפי הציבור )צד ג'( יכלול כל נזק אשר  .29.6.5
 יגרם לצד ג' ו/או לעירייה עקב שימוש בחומרים כימיים/הדברה מצד הקבלן.

 

אשר יגרם לצד ג' ו/או הקבלן מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את המועצה בגין כל תשלום נזק  .29.6.6
 לעירייה עקב שימוש בחומרים כימיים/הדברה מצד הקבלן.

 
 טיפול בצמחייה .29.7

 
מועד ביצוע כל הפעולות יהא מותאם למיני הצמחים ובהכללה צמחים נשירים יטופלו בחורף 

 .עד ונשירים מותנים יטופלו באביב-וצמחים ירוקי

 
 טיפול בעצים .29.8

 
ובכלל זה: עקירות, גיזומים ועיצובים, שמירה על עיצוב העצים, בעבודה כוללת טיפול מלא בעצים  .29.8.1

הסרת ענפים וזיזים יבשים, הרמת הנוף ודילולו, הגנה מפני רוחות, כוויות שמש, קרות ופגעי טבע 

מטר מן העץ(, שמירה על שלחות העצים,  3 -אחרים, ניכוש עשבייה סביב העץ )ברדיוס של כ
 דרישת המפקח.נטיעת עצים והעברת עצים בהתאם ל

 
גיזום העץ ייעשה בעונת השנה המתאימה, כפי שיקבע על ידי המפקח. לפני תחילת עבודת הגיזום  .29.8.2

יש לתאם עם חברת החשמל, משרד התקשורת, המשטרה והמפקח, בהתאם לצורך כקבוע החוק, 

ב. בתקנות בצווים, הגיזום יבוצע בהתאם להוראות המפקח בכלים מכנים או ידניים, מושחזים היט
 חלקים ללא קריעת רקמות וללא השארת זיזים. 

 פי הנחיות עדכניות של משרד החקלאות לטיפול בעצים. -מיקום הגיזום/ניסור יהא כנדרש על 
 

בכל העצים יימרחו כל פצעי הגיזום שביצע הקבלן או מי מטעמו, במשחת עצים מאושרת לשימוש  .29.8.3
 בגן הנוי. תועדף משחה בגוון אפור.

ס"מ ומעלה. חלקים אחרים  2מרחו כל החתכים בגזעי ובזרועות העצים, שקוטרם הינו בכל העצים יי  

 ס"מ ומעלה. 4של העץ יימרחו כל הפצעים שקוטרים 
מקוטר  -בכל העץ -ס"מ או פחות( יימרחו כל הפצעים 10ס"מ  130בעצים צעירים )קוטר גזע בגובה   

 ס"מ ומעלה. 1.5
 

 

 
 

מטר יבוצע אחת לעשרה ימים בעונת הקיץ. הקפדה  2ניקיון הגזע מפריצת ענפים, עד לגובה  .29.8.4
 מיוחדת תהיה בעצי הזית. 

 גיזומי הנוף לטיפוח שלד מתאים, לרבות עיצוב השלד של עצים צעירים, יבוצעו אחת לחודש.
 

המפקח, ולאחר  עצים לדוגמא בהתאם להוראות 5לפני תחילת גיזום מסוג כלשהו על הקבלן לגזום  .29.8.5

 קבלת אישור על איכות הביצוע, ימשיך הקבלן ויגזום את העצים.
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במידה ויתגלו חילוקי דעות בין הקבלן למפקח לגבי צורך בגיזום העץ יפסוק בדבר המנהל והקבלן 

 יהיה חייב לבצע החלטתו מייד וללא דיחוי.
 

מראש ובכתב ואך ורק על הקבלן לעקור/לכרות עצים עפ"י החלטת המנהל ורק לאחר אישורו  .29.8.6

 מפקיד יערות מורשה.  -לאחר שניתן רישיון עקירה/כריתה כחוק 
 

יש לבדוק בקביעות וברציפות את כל קשירות הסמוכה, ולוודא שהקשירות אינן פוגעות בגזע ואם  .29.8.7
להחליפן. כן יש לחזק ולתקן קשירות שהתרופפו ולהחליף סמוכות פגומות. תמיכת העצים  -כן 

ס"מ אחיד לכל אורכו  6מ' וקוטרן לפחות  2.50 -הצעירים תיעשה ע"י סמוכות עגולות שאורכן כ 
 אפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. ככל ה

ס"מ מגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. גזע העץ ייקשר  40הסמוכה תינעץ במרחק 

ס"מ מעל פני הקרקע עד למקום הגבוה ביותר  50 -ס"מ לפחות החל מ  40לסמוכה במרווחים של 
 לפני הצמרת המתאימה לקשירה. 

 

ס"מ. באישור המפקח תותר קשירה  4מ"מ ורוחבן  1שונית" שעוביין אופן הקשירה: רצועות "שמ .29.8.8

בחוט או בחבל, ואז יש להגן על נקודות החיכוך של החוט בגזע העץ על ידי השתלת החוט בנקודות 
ההצטלבות  -8אלו לתוך שרוולים של קטעי צינור פלסטי גמיש. הקשירה תהיה בצורת הספרה 

 במרכז המרחק בין הגזע לסמוכה. 

 
ל הקבלן לשמור על תקינות מגיני העצים מפלדה. במידה וייפגעו )בכיפוף/ שבירה/ פגם בצבע( ע .29.8.9

יותקנו/יעוגנו  -אפילו אם זה בשעת רוח חזקה -יש להחליפם בחדשים. מגיני פלדה הנוגעים בעץ
 מחדש.

 

במדשאות ישמור הקבלן על ריבוע  הקבלן לשמור על פתחי העצים ברחובות נקיים לחלוטין. על .29.8.10
 מטר מגזע העץ. 1.0מטר, או בקוטר  1.0ו עיגול ללא כל שלוחות דשא באורך צלע א

 
בר תושג במכלול אמצעים לרבות הפעלת חרמש מכני, הדברה כימית, -שמירת הניקיון מעשבי .29.8.11

 עישוב ידני בכלים מתאימים. האמצעים יוצגו לאישור המפקח מעת לעת.
 

חל איסור להשתמש בחרמש מכני בקרבת עצים מכל סוג וגודל, אלא אם מוגן חלקו התחתון של  .29.8.12

 הגזע במגן פלסטיק קשיח ועמיד לפעולת החרמש. 
 

עצים הנטועים לאורך רחובות בהם אין מדרכה על הקבלן לנקות את השטח בין העצים הנטועים  .29.8.13
וקים ויבשים מדי חודש בחודשו במשך בר יר-מטר מכל צד מעשבי 3וכן משני צדי העץ ברוחב של  

כל השנה. רצועות אילו לא ימדדו כשטחי בור אלא הדרישות לגביהן כלולות בכלל הדרישות 

 לאחזקת עצי רחוב.
 

על הקבלן להשקות עצים הנטועים לאורך רחובות ואין להם רשת השקיה. אם אין נקודות מים  .29.8.14
 ים נייד. ברחוב, על הקבלן להשקות את העצים באמצעות מיכל מ

 

למרץ  20 -אספקת המיכל הנייד תהא על חשבון הקבלן. תכיפות ההשקיות: לפחות אחת לחודש מ .29.8.15
 לאוקטובר. תוספות השקיה לעצים: בשל עצירת גשמים ו/או בשנות בצורת. 20ועד 

 
 עצים מוגנים על פי חוק. .29.8.16

 אישורים המתאימים.הטיפול בעצים מוגנים, עקירה, והעתקה יתבצע כדין, לאחר קבלת ה           
 

בנוסף לכל הדרישות הנ"ל יחולו גם כל הדרישות שפורט לגבי עצים צעירים ובוגרים בפסקאות  .29.8.17
 בנושא חורשות ועצי רחוב!

 

 
 שיחים וצמחי כיסוי-טיפול בשיחים ובני .29.9

 
  :שיח-עיצוב שיחים ובני .29.9.1

 

נדרש גיזום שוטף למניעת  -שיחים הגדלים בקרבת מדרכה ו/או כביש/חנייה .29.9.1.1
 חדירת נוף השיחים לתחום הנ"ל. 
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בנוסף לגיזום תכוף )יחסית וככל שנדרש לפי עוצמת/קצב הצימוח של השיחים(  .29.9.1.2

על הקבלן לבצע גיזום ודילול פנים השיח להחדרת אור לחלקיו הנמוכים 

 בוצע פעם עד פעמיים בשנה.והפנימיים של השיח. פעולה זו ת
 

בשיחים שאינם גדלים במקומות שצוינו לעיל אין צורך לבצע גיזום תכוף. על  .29.9.1.3
הקבלן לסכם עם המפקח לאיזה גובה יותר לשיחים להתרומם והפעולות 

הן הסרת ענפים יבשים ופתיחת הנוף לאור בחלקים  -באופן שוטף  -הנדרשות 
 הפנימיים של השיח.

 

 -מראש ובכתב -פי הוראת המפקח-לשיחים תבוצע אך ורק עלפעולת חידוש נוף  .29.9.1.4

 תוך ציון המיקום ומיני השיחים לביצוע הפעולה.
 

 20-30בגובה  -חידוש נוף אשר פירושו הוא גיזום נמוך עד קרוב לבסיס הצמח  .29.9.1.5

 פי הנחייה מפורשת של המפקח.-ס"מ יבוצע אך ורק על
 

ת הגזע והרמתו האיטית גזע נדרש רצף פעולות לשמיר-על-בשיחים מעוצבים .29.9.1.6
ושמירת היקף  הצמרת )"הכותרת"( של השיחים. במיוחד חובה על הקבלן לבצע 

 שבועיות להסרת נצרים מבסיס השיח.-פעולות שבועיות או דו
 

בשטחי שיחיות אין לבצע פעולות קלטור/עידור הקרקע אלא במקומות  .29.9.1.7

 החשופים מצמחייה ובאם ניתן דישון המחייה הצנעה.
 

בים תבוצע באחד האמצעים כפי שצוין במקומות אחרים במסמכי הדברת עש .29.9.1.8
 מכר/חוזה זה.

 

 צמחי כיסוי .29.9.2

 
הפעולה החשובה בצמחי כיסוי הינה השלמת הגושים לקבלת כיסוי מלא, שהינו  .29.9.2.1

 בר. -תנאי להפחתה ניכרת בהתפתחות צמחי
 

מעת לעת נדרשת הנמכת נוף/חידוש נוף הצמחים וזה יבוצע בחרמש מכני או  .29.9.2.2
כלי מתאים אחר והפעולה תכלול סילוק החומר הנגזם והעברתו כנדרש לערמות 

 קומפוסט או למקום שתיקבע העירייה.
 

לפי  -כלל אחת לשנה עד אחת לשלוש שנים-הנמכת/חידוש נוף תידרש בדרך .29.9.2.3

 מין הצמח ועוצמת צמיחתו.
 

 הטיפול בוורדים .29.10
 

 גיזום ורדים .29.10.1
 

 כללי  .29.10.1.1
 

גיזום הורד נועד לשמור על מבנה שיח הוורד, לעודד פריחה ולשמור על איזון בין 

צמיחה לפריחה. יש להבדיל בין גיזום חורפי לבין קיטום להורדת פרחים ולקבלת 
 גל פריחה נוסף.

 

 גיזום חורפי .29.10.1.2

 
לטיפול השגרתי )ניקוי, כל טיפול הגיזום והאחזקה שתוארו לעיל הינם בנוסף 

עידור, דישון וזיבול, השקיה, הדברת מחלות ומזיקים,( לרבות הגיזום שנתי 

 בחורף לעיצוב וחידוש נוף הוורד.
 

 דרישות הגיזום .29.10.2
 

בחודש  -גיזום חורפי יעשה אחת  לשנה עם מיד הופעת סימני התנפחות הפקעים  .29.10.2.1
 עד אמצע מרץ.  –פברואר 

 

בגיזום החורפי יש להקפיד על בניית שיח הורד כגביע פתוח לחדירת אור ואויר  .29.10.2.2
 לאזור לב )"תפוח ההרכבה"( הורד. 
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זרועות עפ"י אופי זן הורד. בכל  4-7ס"מ, משאירים  60-80גובה הגיזום הינו בינוני  .29.10.2.3

 בדים. -זרוע גוזמים מעל עיניים חיצוניות על בדים ובני
 

 אין לגזום זרועות מבוגרות בהם יש קוצים אפורים או לבנים.  .29.10.2.4
בזמן הגיזום יש להחליף, בהדרגה, זרועות ותיקות שהתעצו בענפי מים וכן להסיר 

 ענפים חולים וצולבים. 

 
כן יסולקו נצרים) "סורים"(, היוצאים מתחת למקום ההרכבה. סילוקם יבוצע  -כמו .29.10.2.5

 עד למקום יציאתם וללא השארת זיז.
 

 יש לנקות את מקום ההרכבה וכל הפצעים הקיימים באזור זה.  .29.10.2.6
 

לאחר הגיזום יש למרוח במשחת עצים מסוג שיקבע המפקח והשימוש עפ"י  .29.10.2.7

 הנחיותיו. 
 

בין  -חובה להקפיד על שימוש במזמרה חדה ומכוונת.תישמר סניטציה מירבית .29.10.2.8
 ורד לוורד יש לטבול את המזמרה בתמיסת חיטוי.

 

 תכנית עבודה שנתית  -יזום )ורדים( מועדים ותדירות הג .29.10.3
 

 מועד הגיזום   אופן הגיזום    הזן 
 

 מרץ -פעם אחת בפברואר   גיזום חורפי   כלאי תה 
 לפי גלי הפריחה -פעמים 6      גיזום להמשך  פלוריבונדה 

 בסוף כל גל פריחה              פריחה   גרנדיפלורה 

 )גיזום קל בלבד(כל גל פריחה    בסוף   פריחה ננסים
 פעם בפברואר  גיזום חורפי   פוליאנתות 

 
 קיטום -ורדים  .29.10.4

 

 נעשה בעיקר בכלאי התה בפלוריבונדות וגרנדיפלורות.  -קיטום במהלך צימוח  .29.10.4.1
 

 אין בכך צורך. -בפוליאנתות וננסים  .29.10.4.2
 

 הקיטומים יבוצעו החל מגל הפריחה . .29.10.4.3
 

מהענף מעל עין  1/3הכלל הבסיסי הינו שעם התחלת התנוונות הפרח יש לגזום  .29.10.4.4
 עלעלים.  5-7עין הנמצאת בבסיס עלה מורכב מושלם בעל  -חיצונית אמיתית 

 

 גיזום זה גורם לפריצת ענף חדש ולגל פריחה נוסף.  .29.10.4.5
 

 מאורך הענף ומעל עין חיצונית. 2/3-בענפי מים יש לגזום כ .29.10.4.6
 

בר -במיוחד לגבי עשבי -ת הכרחית להצלחת גידול ורדיםהדברת עשבים קפדני .29.10.4.7

 שנתיים כגון יבלית וגומא הפקעים )סעידה(. -רב
 

ההדברה תבוצע במכלול אמצעים כמפורט בחלקים אחרים של מפרט זה  .29.10.4.8
 ובמפרט הבינמשרדי.

 
 

 

 הטיפול במדשאות .29.11
 

 בר -ניקיון המדשאה מעשבי .29.11.1
 

בר. העישוב ייעשה בעבודת ידיים -מעשביעל הקבלן לשמור בקביעות על ניקיון המדשאות 

 עשבים מאושרים לשימוש בגן הנוי ובאישור מוקדם של המפקח.-או בריסוס בקוטלי
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 כיסוח הדשא .29.11.2

 

 ייעשה בהתאם לטבלת כיסוח דשא שנתית. .29.11.2.1
 

 ימים אחרי השקיה. 3 -ימים אחרי גשם ו  4אין לעלות על השטח למטרת כיסוח  .29.11.2.2
 

ס"מ מפני הקרקע  5" לאחר הכיסוח יהיה גובה הדשא של מדשאות "קיקויו .29.11.2.3

 )המדידה תבוצע מקרקע ולא ממרבד הכסוחת(.
 

ס"מ לפחות. לאחר כל כיסוח על הקבלן  10פסי הכיסוח יהיו בחפיפה של  .29.11.2.4
לאסוף את הכסחת באופן מכני או ידני ולפי הנחיות המפקח. אין להשאיר 

אירה לערב/לילה שעות ובשום אופן אין להש 6 -פני המדשאה יותר מ-כסוחת על
 שלאחר הכיסוח.

 

כסחת הדשא תוכנס לשקיות אטומות וחזקות, עשויות מחומר מתכלה. השקיות  .29.11.2.5
ייקשרו בחוזקה, ויונחו בסמוך למתקנים לאצירת אשפה בהתאם לימי פינוי הגזם 

 מן העיר.
 

 יו"(:ותוכנית כיסוח דשא שנתית) למדשאת "קיק .29.11.2.6

 

מס' כיסוחים  חודש

 בחודש

 כיסוחלפחות מחזור 

 ימים -10אחת ל 3 מרץ

 אחת לשבוע 4.2 אפריל

 אחת לשבוע 4.2 מאי

 אחת לשבוע 4.2 יוני

 אחת לשבוע 4.2 יולי

 אחת לשבוע 4.2 אוגוסט

 אחת לשבוע 4.2 ספטמבר

 ימים 10 -אחת ל 3 אוקטובר

 ימים 10 -אחת ל 3 נובמבר

 ימים 10 -אחת ל 3 דצמבר

 אחת לשבועיים 2 ינואר

 אחת לשבועיים 2 פברואר
 

 הערות לטבלה:
 התכיפות המוצגת מוגדרת כמינימום. *

במידת הצורך על הקבלן לכסח את הדשא בין מחזור למחזור. כיסוח  **

 נוסף בהתאם להוראת המפקח.

במידה והקבלן ידלג/יפגר בביצוע אחד מהכיסוחים יוטל על  ***
 ראה טבלת קנסות להלן. –הקבלן קנס 

 
 
 
 
 
 
 

 בשולי הדשאטיפול  .29.11.3

 
 שלוחות דשא החורגות משולי המדשאה ייעקרו ויסולקו.  .29.11.3.1

 

שולי הדשא ייחתכו בצורה חדה וחלקה בקווים ישרים או מעוגלים כמתוכנן  .29.11.3.2
והקבלן נדרש לתקן את קווי השוליים אשר אינם תואמים את התכנון ו/או שונו 

 במהלך אחזקה קודמת. 
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אפ" או ש"ע מותנה באישור מוקדם ובכתב של המפקח  ריסוס קנטים ב"ראונד .29.11.3.3

מהיבט המופע, סיכון לצמחייה סמוכה או כל  -דעתו הבלעדי-וכפוף לשיקול

 שיקול אחר. 
 הריסוס יבוצע רק כאשר אין נושבת רוח. 

 
היה וייפגעו צמחים שכנים בתוך שטחי הגנים באחזקת הקבלן ו/או מחוצה, להם  .29.11.3.4

 שבת המצב לקדמותו. יהא חייב הקבלן בנזיקין ובה

 
 דישון דשא .29.11.4

 
אוקטובר בדשנים בשחרור איטי, לפי -על הקבלן לדשן את המדשאה בחדשים אפריל 

 הטבלה המצורפת, ובתיאום מוקדם עם המפקח ולאחר אישור המנהל.
 

 דילול הדשא .29.11.5

 
אחת לשנה, באביב ולפני הדישון, יש לדלל ת המדשאות במדללת דשא לפי הוראת המפקח 

 כל החומר שהוצא על ידי הדילול מהשטח.ולסלק את 
 

 יישור שטחי המדשאה .29.11.6

 
בטרם עונת החורף ובדרך כלל לאחר הדישון, יושרו המדשאות על ידי פיזור שכבת קרקע 

 פורייה בכל השקעים והבורות, כאשר ידרוש זאת המפקח.
 

 טיפול בקרחות בדשא .29.11.7
 

את הקרקע במקומות בהם קמל הדשא או לא נקלט )"קרחות"(, יכשיר הקבלן  .29.11.7.1

וישתול שתילת מילואים, בהתאם להוראות המפקח. הטיפול בקרחות כולל 
הכנת הקרקע, זיבול ושתילת דשא בשיטת "המרבדים"  ובמין הדשא שהיה 

 במקום.
 

 הקבלן יספק את מרבדי הדשא על חשבונו.  .29.11.7.2

 
ראה בחלק "ביצוע  -השתילה תבוצע בהתאם למפרט המיוחד לשתילת דשא .29.11.7.3

 ושדרוג גנים".
 

 שתילת מילואים והגנתם .29.12

 
 הקבלן אחראי להתפתחותם התקינה של כל הצמחים הקיימים בשטחי העבודה. .29.12.1

 
כל אימת שחלק כלשהו מצמחית הגן יתייבש, ו/או ייפגע, ו/או יראה סימני ניוון מובהקים,  .29.12.2

אם בשל פגעי טבע או אדם, יהא על הקבלן לשתול שתילת  -לאחר מתן "צו התחלת העבודה"
 הכול על חשבון הקבלן. -בצמח זהה לזה שנפגע, )עץ, שיח או צמח כיסוי(מילואים 

 

 
 

 
 

 

 
 מידות הצמחים והמכלים של שתילת המילואים יהיו: .29.12.3

 
 4ליטר, למעט ערערים, שיישתלו במיכל של  3צמחי כיסוי מעוצים: מיכל של  .29.12.3.1

 ליטר. 
 

 .1צמחי כיסוי עשבוניים: מיכל של ליטר  .29.12.3.2
 

 שורש בחורף בלבד: אין לנטוע ממכלים.חשופי  -ורדים מורכבים  .29.12.3.3
 

 ליטר. 3ורדים מריבוי וגטטיבי: מיכל של  .29.12.3.4
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 ליטר. 25מיכל של -ערערים מזנים זקופים .29.12.3.5
 

 ליטר. 8-10מיכל של  -מטפסים .29.12.3.6
 

 גדול". -8ליטר גודל "מס'  50עצים: מיכל של  .29.12.3.7
 

 ".9עצים מעוצבים מהאדמה: "גודל מס'  .29.12.3.8
 

מהאמור לעיל, ללא אישור מוקדם של המפקח אין לספק צמחים במכלים בנפח קטן 
 ובכתב.

 

 מראש ובכתב. -כל שינויי בסוג הצמחייה טעון אישור המפקח .29.12.4
 

כל עבודות האחזקה יחולו גם על כל שתילת מילואים שביצע הקבלן, לרבות חובתו להתקין  .29.12.5

 אמצעי הגנה יעילים כנגד פגיעה בצמחים הצעירים.

 
 שתילת עונתיים .29.13

 

יחידות למ"ר, זאת לפחות  25הקבלן מתחייב בזאת לשתול שתילים עונתיים בהיקף של  .29.13.1

כמות  פעמיים בשנה )שני מחזורי שתילה(, וזאת ביחס לכל שטחי העונתיים שבאחזקתו.
 .יח' 00042,-מהשתילים לא תפחת 

 

 מועדי השתילה וסוגי השתילים יוצעו בידי הקבלן ויאושרו בידי  המפקח.  .29.13.2
 

יישא בעלויות הכרוכות בהכנת השטח לשתילה, ללא תוספת תשלום כלשהי. עלות הקבלן  .29.13.3

 השתילים עצמם תהיה על חשבון העירייה.
 

הקבלן יישא באחריות לקליטת השתילים, גם במקרים ובהם נגרם להם נזק עקב  .29.13.4

פגעי מזג אוויר. מובהר כי מחובתו של הקבלן להתריע עוד בטרם נרכשו השתילים 
י שתילים אשר לדעתו אינם מתאימים לאזור אריאל או על תכונות המיועדים, בפנ

מיוחדות של השתילים. ככל שהקבלן לא יתריע כאמור, מחובתו להשלים במועדים 
ידי המנהל את כל השתילים המצויים בשטחים שניזוקו עקב פגעי מזג -שייקבעו על

 .  אוויר
 

ס"מ  20השתילה בשכבה של בטרם שתילת הצמחים העונתיים על הקבלן לרבד את שטחי  .29.13.5

)אלא אם יש כבר שכבה כבול  30%טוף ו  30%קומפוסט,  30%תערובת קרקע קלה: 
פי -אך ורק עלכזו במקומות המיועדים לעונתיים; הוכחה בדבר קיום שכבה כאמור תהיה 

 (. אישור בכתב בלבד של המפקח
 

יר עלות החומרים, מוסכם בזאת כי כל עלות השתילה מוטלת על כתפי הקבלן, לרבות, מח .29.13.6

  הדישון, העבודה, הובלה, פריקה ופיזור חלה על הקבלן.
 

 ניקיון השטחים .29.14
 

הקבלן אחראי בלעדי לניקיון כל השטחים שנמסרו לאחזקתו. בשטחים שהינם מדרכות,  .29.14.1
רחבות, משטחי גומי יצוק, ארגזי חול וכיו"ב, אחראי הקבלן רק לניקיונם משאריות וחלקי 

 עפר שמקורו בשטח גינון צמוד.צמחייה וכן חול או 

 
 

 
 

על הקבלן לנקות כל יום, לרבות ביום שישי וערבי חג )אשר יחשבו לימי עבודה מלאים(, אך  .29.14.2

ידו, לרבות כל מוסדות החינוך שנמסרו -לא בחגי ובמועדי ישראל, את השטחים המטופלים על
 לאחזקתו, מכל פסולת.

 

תנועה ו/או מעגלי תנועה יושלם ניקיון -בשטחי גינון שאינם בתחום מוסדות חינוך ואינם איי .29.14.3

 השטחים עד לתום יום העבודה. 
 

 כמפורט לעיל ולהלן. -במוסדות חינוך: יבוצע הניקיון בשעות המותרות לעבודות אחזקה .29.14.4
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 ידי העירייה. -הפסולת תפונה בידי הקבלן בכל יום, על חשבונו, למקום פינוי מאושר על .29.14.5
  

בכל יום על הקבלן לסלק את הגזם, שאריות הצמחים, עלים, כסוחת הדשא וכל פסולת  .29.14.6

צמחית ו/או אחרת למקום המאושר. יש לסלק את הפסולת בשקיות ניילון שיסופקו ע"י 

 הקבלן.
 

( והוראות 2011פי התקנות העדכניות )-לשהו, כפוף להגבלות עלהשימוש במפוח, מסוג כ .29.14.7
 העירייה מעת לעת.

 

לא יהווה הדבר כל עילה לשינוי דרישות  -ככל שיוטלו מגבלות על השימוש במפוחים למיניהם .29.14.8

 הניקיון ו/או שינוי במחירי היחידות בכתב הכמויות ו/או תוספת מחיר כלשהי.
 

 חיפוי גזם .29.15
 

דעתה הבלעדי, להורות על ביצוע חיפוי -לעירייה נשמרת הזכות, לפי שיקולמוסכם בזאת כי  .29.15.1

 עץ על קרקע, לרבות חיפוי הקרקע בין צמחים.-בשבבי
 

עץ על -במידה והעירייה תחליט על חיפוי גזם, תינתן הנחייה לקבלן לבצע את החיפוי בשבבי .29.15.2
ת פעולת פני הקרקע בשטחים שיורה המפקח, ובמקביל יורה לבטל במקומות אלה א

 הקילטור הנדרש.
 

פי דרישות מכרז/חוזה זה על הקבלן לקלטר בתכיפות את כל שטחי הגינון, יבוצע -היות ועל .29.15.3

החיפוי )אספקה, הובלה ופיזור( בתמורה לפעולת הקילטור ומעבר לכך הקבלן לא יקבל כל 
 תשלום ו/או פיצוי כספי נוסף בגין החיפוי.

 

 החיפוי יכלול  את העבודות הבאות: .29.15.4
 

הובלת שבבי העץ, ממקום כלשהו בתחום השיפוט של המזמין עירייה, לאתר  .29.15.4.1

 העבודה.
 

 ס"מ. 8ביצוע פיזור השבבים בשכבה אחידה בעובי  .29.15.4.2
 

 חומר החיפוי יהא אחיד, ללא חומרים זרים. .29.15.5
 

את נבטי העצים/שיחים מהם הוכן חומר  -ביצוע החיפוי מחייב את הקבלן להדביר ידנית .29.15.6
 החיפוי.

 

להורות לקבלן לחדש/להשלים חיפוי בשטחים בהם הינו קיים )גם אם בוצע  העירייה רשאית .29.15.7
פי -פי מכרז/חוזה זה(, בשכבה בעובי משתנה, והכל, על-לפני כניסת הקבלן לעבודה על

 הנחיות המפקח.
 

 שטחי בור .29.16
 

 ישראל.-בר של ארץ-בשטחי בור מותרת צמחיית .29.16.1
 

 המופע הרצוי הוא כיסוי מלא, ירוק או פרחוני, של פני הקרקע בחורף ובאביב.  .29.16.2
 

 אין לפגוע בצורה כלשהו בגיאופיטים ובצמחים מוגנים. .29.16.3
 

 בקיץ נדרשים טיפולים להקטנת סיכוני אש, ולמראה עדיף. .29.16.4

 
 

 
בחודש מאי, ולכל המאוחר בתחילת חודש יוני )והכל, בהתאם להנחייתו של המפקח(, יבוצע  .29.16.5

הבר -כיסוח ידני ו/או ממוכן של הצמחייה החורפית. הפעולה תבוצע לאחר שהשלימו צמחי
 המועדפים את פיזור זרעיהם. 

 

שנתיים עשבוניים/ מעוצים למחצה/מעוצים, אלא אם הינם מוגדרים -לא יכוסחו צמחים רב .29.16.6
 כצמחים פולשניים, כהגדרתם בידי המשרד להגנת הסביבה. 

 

 פני הקרקע.-החומר הנקצר/מכוסח יושאר על .29.16.7
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לאחר הכיסוח/הקציר ובנוסף  -בשטחי בור שניתן לבצע בהם עיבוד בכלים חקלאיים יבוצע  .29.16.8
 ס"מ. 15-20לעומק חריש  -לו 

 

 חורשות .29.17
 

חובתו של הקבלן להחזיק את כל שטחי החורשות פנויות ממפגעים כלשהם, לרבות: ענפים,  .29.17.1
 עשבייה גבוהה, עשבייה קוצנית וכיוצא באלה.

 
מכל סוג שהוא תבוצע באופן שוטף ובתדירות  שלא  -אדם-ניקיון החורשה מפסולת מעשה ידי  .29.17.2

 תפחת מאחת לשבוע. 

 
ון תבוצענה באופן שוטף, אחת לשבוע, בהתאם למועדים שיימסרו לקבלן פעולות הניקי .29.17.3

מטעם המנהל; ככל שיש צורך, יהיה המנהל רשאי להוסיף לקבלן, מעת לעת, יום עבודה 
 נוסף לביצוע עבודות הניקיון בחורשות, מבלי שהדבר עילה כלשהי לתוספת תשלום.

 

 חורשות צעירות )גיל העצים עד סוף השנה השישית(: .29.17.4
 

מדי שנה, בחודש ספטמבר ועד אמצע אוקטובר יבצע הקבלן עיבוד קרקע שטחי  .29.17.4.1
 מטר כשהעץ במרכז.  2X2ס"מ( בשטח של  10)

 
עץ או יריעת גיאוטקסטיל מונעת -העיבוד מיותר באם סביב העצים יש חיפוי שבבי .29.17.4.2

 נביטה.

 
 הדברת עשבים יעילה נדרשת בכל שנות חייו של עץ צעיר בחורשה.  .29.17.4.3

 
ים לטובת הדברה ו/או מניעת עשבים יוצג למפקח ויסוכם על מגוון האמצע .29.17.4.4

 הפעולה/הפעולות העדיפות. הכרעתו של המפקח הינה בלעדית.

 
 נביטה מכל סוג שהוא.-חל איסור להשתמש במונעי .29.17.4.5

 
הטיפול בעצים כולל עיצוב שלד בריא וחזק ובאופן האופייני לכל מין ומין.  .29.17.4.6

טיפולים אביביים וקיציים יכללו קיטום הדרגתי ומבוקר באמירי צימוח של ענפים 

 שאינם אמורים להוות את שלד העץ. 
 

מקוטר הגזע במקום בו  1/3-הסרת ענף לכל אורכו מותרת רק כשקוטרו קטן מ .29.17.4.7
 הינו מחובר לו. 

 
 ראה הוראות לגבי עצי רחוב ועצים בגנים.–מריחת פצעי גיזום  .29.17.4.8

 

כל הטיפולים בעצים צעירים יבוצעו בידי בעל תעודת "גוזם מומחה" ו/או בעל  .29.17.4.9
 של משרד החקלאות. -תעודת "בוגר קורס עיצוב עצים צעירים"

 
בשטח חורשה, למעט שטח העצים )כפי שהוגדר לעיל(, תבוצע הדברת עשבים  .29.17.4.10

קרת: צמחים רצויים יכוסחו בתחילת הקיץ לאחר שפיזרו את חורפיים מבו

רצויים יכוסחו במהלך צמיחתם בחורף אביב למניעת -זרעיהם. צמחים בלתי
 השלב בו מתפתחים/מבשילים הזרעים. 

 
 

הקפדה יתרה נדרשת לתמיכת עצים ויישורם. חובה על הקבלן להתקין סמוכות,  .29.17.4.11
ישור גזעי העצים. אין לנעוץ עמודי פלדה וכל אמצעי יעיל אחר לאבטחת י

 ס"מ מפני גזע העץ. 50סמוכות/עמודים בתחום 

 
 חורשות בוגרות .29.17.5

 
 הדברת עשבים: כמפורט לגבי חורשה צעירה. .29.17.5.1
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בהגיע החורשה לכיסוי צל מלא לא נדרש המשך עיבוד הקרקע למעט במקומות  .29.17.5.2

 החשופים לשמש ובהם צמחייה חורפית. 

 
טיפול בשלד העצים: נדרש המשך טיפוח ועיצוב שלד עץ בריא, עד השלב בו  .29.17.5.3

 התפתחות העצים הואטה בשל גילם. 
 

במהלך מודרג  –ענפים עבים יחסית הצומחים בזוויות חדות ביחס לגזע יש לקצר  .29.17.5.4

עד השלב בו קוטרם קטן בחס לקוטר הגזע ואז להסירם  -לאורך מספר שנים
 באופן מקצועי. 

 
מ"מ ימרחו בכיסוי מלא וקפדני במשחת עצים שתאושר  10ם מעל פצעי גיזו .29.17.5.5

 מראש בידי המפקח.
 

כל הטיפולים בעצים צעירים יבוצעו בידי בעל תעודת "גוזם מומחה"  של משרד  .29.17.5.6

 החקלאות.
 

 עצי רחוב .29.18
 

כל הטיפולים בעצים צעירים יבוצעו בידי בעל תעודת "גוזם מומחה" ו/או בעל תעודת "בוגר  .29.18.1
 קורס עיצוב עצים צעירים" של משרד החקלאות. 

 

שנים  5בעצים בוגרים, הטיפול יבוצע אך ורק בעלי תעודת "גוזם מומחה" והוכחת ניסיון של  .29.18.2
 בטיפול בעצים בוגרים !

 
י רחוב יעילים ובטוחים: שלד חזק, גזע זקוף וישר, מיסעה כל העצים יטופלו לעיצובם כעצ .29.18.3

 פנויה מענפים נמוכים, ללא פצעי גיזום גדולים וללא זיזים.

 
הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בטיפול בעצי רחוב, לרבות עלויות כל הציוד המכני והידני  .29.18.4

בעת ביצוע עבודות  המקצועי הנדרש, ציוד לפינוי הגזם, תיאום עם גורמי העירייה והמשטרה
פי התנאים -פי כל דין ועל-בכביש ו/או בקרבתו, נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על

 אדם בסביבה.-במקום לאבטחת העובדים ובני
 

ניתנה הוראת המפקח לטפל בעץ רחוב בוגר שיש בו אלמנט מסוכן, או יזם הקבלן פעולה  .29.18.5

 דרשות, בכפוף להוראות הבאות:כזו, חובה על הקבלן לבצע מידית את כל הפעולות הנ
 

עליו ליידע טלפונית או פיסית את פקיד היערות האזורי בדבר ההוראה שקיבל  .29.18.5.1
 פי הנחיותיו. -או יוזם הפעולה, ויפעל על

 

-עליו להתקין סביב העץ ובקרבתו אמצעי התראה והגנה סבירים להרחקת בני .29.18.5.2
 אדם מקרבתו. 

 
ניתן אישור כריתה מלא או לגבי מקצת משלד העץ, תבוצע הפעולה מידית, תוך  .29.18.5.3

 נקיטת כל אמצעי הבטיחות כאמור לעיל. 
 

לא יבוצעו בעצי רחוב ריסוסים, הזרקות ואיבוקם מכל סוג שהוא אלא אם ניתן לכך אישור  .29.18.6

 . מראש ובכתב, מהמפקח וכן ממדריך משרד החקלאות
 

 
 

 3.6 -הטיפול בעצים צעירים יכלול טיפוח ענפי השלד בגובה המתאים לעצי רחוב, לא פחות מ .29.18.7

 מטר בצד המיסעה כשאין חנייה בצד העצים. 
 

מטר מצד המדרכה או נתיב אופניים  2.60 -מטר. לא פחות מ 2.80 -כשיש חנייה לא פחות מ
 אם הינו צמוד לשורת העצים.

 

לאורך מספר שנים והקבלן חייב לבצע את הפעולות טיפוח השלד הינו פעולה מתמשכת  .29.18.8
 המקצועיות הנדרשות למגוון עצים בתנאי גידול ובגיל שונה ברחבי העיר. 
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לא תתקבלנה כל טענות הקבלן באשר לעלויות הכרוכות באחזקה מקצועית מטפחת של עצי  .29.18.9

 הרחוב.
 

 דקלים .29.19
 

 בכל הדקלים נדרש ניסור קפדני של כל בסיסי הכפות. .29.19.1

 
 -יבוצע בצמוד לגזע הדקל  ובאופן אחיד. ככל שנדרשות פעולות אחזקה בדקליםהניסור  .29.19.2

מובהר שהן כוללות שימוש בכלים וציוד לעבודה בגובה, והקבלן חייב בכל הוראות הבטיחות 
 פי כל דין.-ופעולות על

 
ידי המפקח. המפקח רשאי לרכז את -הסרת כפות תבוצע אחת לשנה, במועד שייקבע על .29.19.3

כפות לתקופה קצרה של שבועיים לפני חג הסוכות ו/או בכל מועד אחר פעולת הסרת ה

 שייקבע.
 

ולפי שיקול דעתו הבלעדי  -פרי )לרבות ושינגטוניה( יבוצע אחד מהשניים-בדקלים מצוי נושאי .29.19.4
 של המפקח: 

 

הסרת אשכולות הפרי, במועד שייקבע המפקח, בנפרד או ביחד עם מועד הסרת  .29.19.4.1
 כפות הדקל.

 
צמיחה מונע חניטה מאושר מראש לשימוש בגן הנוי. הפעולה -בחומרריסוס  .29.19.4.2

 מחייבת שימוש בציוד ייעודי לעבודה בגובה.

 
 טיפול בדומם: הדברת עשבים במשטחים קשיחים/דוממים .29.20

 
במדרכות, השטחים בהם חייב הקבלן לטפל הם אילו הכלולים בכלל שטחי הגן, לרבות  .29.20.1

תנועה וכיכרות, בהם משולבים צמחייה -שטחי איישטחים מרוצפים, אבני שפה של כבישים, 

 ומשטחים דוממים.
 

-הדברת העשבים תבוצע באמצעים כימיים ומכניים עם דגש על הימנעות משימוש בקוטלי .29.20.2
 נגר והשקיה.-מחשש מעבר החומרים לשטחי גן סמוכים עם מי -עשבים שאריתיים

 
חומרים, כלים/ציוד,  -הפעולה שלו לנושא על הקבלן להציג בפני המפקח את תוכנית .29.20.3

 מועדים/תכיפות ולקבל את אישורו ובכתב.

 
נפרד -המשטחים לטיפול נכללים בכלל שטחי הגנים והפעולות הנדרשות הינן חלק בלתי .29.20.4

 מכלל הדרישות לאחזקת שטחי הגנים.
 

 
 
 
 
 
 

 גינון מכרז אחזקת שטחי
 (2ג) נספח

 

 ביצוע שטחי גינון חדשים  -המפרט המיוחד 
 

 מבוא .1
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תבוצענה כל  שדרג שטח גינון קיים"ו/או ל"שטח גינון חדש" מעת שהורה המפקח לקבלן לבצע " .1.1

ופרקים אחרים  41פי ההוראות בפרק בחלק זה. בכל מה שלא צוין כאן יחולו הוראות פרק -העבודות על

מובהר כי העירייה אינה מחויבת לביצוע של שטחי גינון במפרט הכללי הבינמשרדי. למען הסר ספק, 
חדשים ו/או כדי להתחייב באופן כלשהו, למסור לביצועו של הזוכה במכרז שטחי גינון חדשים )אם וככל 

 שיוחלט על ביצוע שטחי גינון נוספים(.
 

כמשמעם -ופיתפי הוראות חלק זה יקוים הליך מסירה ראשונה ומסירה ס-לגבי עבודות הגינון שבוצעו על .1.2
בביצוע עבודות גינון והשקיה. בין המסירה הראשונה למסירה הסופית יתחזק ויטפח הקבלן את השטחים, 

 נמשרדי.יכמצוין במפרט הכללי הב –על חשבונו 
 

רק לאחר שבוצעה המסירה הסופית ונמצאו כל העבודות כתקינות ותואמות במלואן את כל דרישות  .1.3

 על פי סוגם ושטחם.-חים אלה לכלל השטחים שהקבלן מתחזקיצורפו שט-המסמכים הרלוונטיים
 

טופס התמורה עבור עבודות גינון חדשות, תהיה בהתאם למחירים אותם הציע הזוכה במסגרת הצעתו ) .1.4
 ((. המצורף להזמנה להציע הצעות למכרז )מסמך א' 12מס' 

 

למונחים במפרט זה, תהיה המשמעת שנתנה להם בהזמנה להציע הצעות למכרז )מסמך א' למסמכי  .1.5

 המכרז(. 
 

 עבודות הכנה לקראת גינון והשקיה .2
 

עבודות ההכנה כוללות את כל פעולות הכשרת הקרקע ולפי העניין עשויות גם לכלול הבאה ופיזור אדמת  .2.1
מסוג כלשהו, עקירת שיחים ו/או עצים פולשניים, הדברת  גן תקינה. במקומות מסוימים יידרש פינוי פסולת

 שנתיים ופינוי כל החומר למקום שפך מותר.-שנתיים/רב-עשבים חד
 

המדידה והתשלום לפעולות אילו תהא לפי המחירים בהצעת מחיר  אשר תינתן ע"י הקבלן בהתאם לסוג  .2.2

 השטח והעבודה שתידרש.
 

 עבודות השקיה .3
 

מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות פוליאתילן המערכת  ההנחיות מתייחסות לביצוע .3.1
מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית 

 הגן. אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא.
 

ט זה, כמשלימים זה את זה  ומציגים את מכלול ביצוע מערכת ההשקיה יעשה על פי התוכניות, לרבות מפר .3.2

ההסברים וההנחיות לביצוע תקין כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים 
 של מיא"מ וחב' "אקווה".

 

קוטר ומיקום מקור  דינאמילחץ מים  לפני תחילת העבודהעל הקבלן לבדוק  –התחברות לקו אספקת מים  .3.3

הקבלן יודיע למפקח בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המפקח בכתב יתחיל הקבלן המים. 
 בעבודות ההשקיה.

 
 הוראות כלליות לעבודות .4

 

לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת  בכתבהתחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  .4.1
ידי העירייה לעניין תכנון עבודות השתילה, אשר תישא את החותמת -על ידי המפקח או המתכנן שמונה על

 "לביצוע". הכמויות המצוינות בכתב הכמויות וברשימת הצמחים הינן 
 

כל סטייה מהכמויות שצוינו בכתב  בגדר "אומדן". מחובתו של הקבלן לבדוק התוכניות ולהודיע למפקח על
 הכמויות ו/או ברשימת הצמחים, ולעדכן סוגי צמחיה שאושרו להחלפה ע"י המפקח.

 
 

 
 

 
 

על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תוכנית עדות, כלומר תוכנית מצב קיים בשטח אחר  .4.2
העדות תוגש בשרטוט ממוחשב, בהתאם להנחיות המנהל( ותכלול תוכנית  )תוכנית AS-MADEהביצוע 

 צמחיה מפורטת, גודל מיכל וכמות לכל סוג צמחיה ותוכנית השקיה.
 

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  להתקנתם, וכל העבודות  .4.3
 הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתוכנית.
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יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שיינתנו על ידי המפקח, כך שלא תפגע הקבלן  .4.4
 ההמשכיות והתקדמות העבודה.

 

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר  קבלת אישור המפקח על השלב  .4.5

 המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על ידי המפקח בתאום עם המתכנן.
 

זה זה "שתילה" ו/או "נטיעה" ו/או "צמחים" כוללים את אספקת הצמחים, הובלתם, כל הטיפול במכרז/חו .4.6
בהם, חפירת/חציבת הבורות, אספקת החומרים והכנת תערובת המילוי לבורות, שתילה ונטיעה, תימוך 

 כנדרש, זיבול ודישון כמפורט.
 

 הכשרת הקרקע לצורכי נטיעה ושתילה .5
 

 הכשרת הקרקע לצורכי נטיעה ושתילה כוללת את העבודות הבאות: 
 

 ניקוי והסרת צמחיה על פי דרישת המפקח. .5.1
 

 חישוף. .5.2
 

 יישור גנני ויישור סופי. .5.3
 

 עיבוד קרקע. .5.4
 

 שיפור הקרקע )זיבול ודישון(. .5.5
 

 הדברת עשבים .5.6
 

 טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/החוזה .6
 

 ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים. במכרז/חוזה זה.ההגדרה "שתילים" הנה כללית  .6.1
 

 בר מכל סוג שהוא. -השתילים יהיו נקיים מכל מחלות, מזיקים וצמחי  .6.2
 

 יובאו לאתר ואינם תואמים את דרישות מכרז/חוזה זה יוחלפו ע"י הקבלן, ועל חשבונו.ששתילים  .6.3
 

 העירייה שומרת על זכותה לרכוש את השתילים ולספקם לקבלן.  .6.4
 

 הכנת מצע גידול לעונתיים. .7
 

כבול  25%מ"מ +  0-4טוף  75%ס"מ יש לספק ולפזר תערובת שתילה שתכיל  20בשכבה העליונה בעובי  .7.1

 גר'/מ"ר שטח עונתיים. 50חודשים" בכמות של  4תמס מסוג "מולטיקוט לתקופה של  –מפורר + דשן איטי 
 

 אישור לחומרים לפני הכנת התערובת.ספק אישורי/תוצאות דגימות החומרים לקבל יהקבלן  .7.2
 

 מדידה וסימון .8
 

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר  שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים. .8.1
 

התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח במטרה לעדכן -המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי .8.2
 את מיקום המערכות השונות.

 

 שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן. על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע .8.3

 
 
 
 
 
 
 
 

 גינוןמכרז אחזקת שטחי 

 (3ג) נספח
 נוהל בקרה ודיווח
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העירייה תקפיד על נוהל הבקרה והדיווח למנהל, וזאת על מנת לוודא כי הקבלן הזוכה במכרז יבצע  .1
 את העבודות נשוא המכרז, זאת על בסיס יומי.

 

והדיווח תזכה את העירייה בפיצוי המוסכם כמפורט בנספח הפיצויים המוסכמים הפרת הליך הבקרה  .2
 ((.4)מסמך ג)

 

הליך הבקרה יהיה על בסיס יומי, זאת באמצעות דיווח של הקבלן על בסיס יומני עבודה יומיים, אשר  .3
 ימולאו באופן רציף, והכל בהתאם למפורט להלן: 

 

, יתייצב מנהל העבודה מטעם הקבלן, ביחד 07:30בתחילת כל יום עבודה, ועד לא יאוחר משעה  .3.1
ידו באותו יום, מול משרדי אגף שפ"ע וזאת על מנת שהמנהל  עם כל עובדי הקבלן המועסקים על

ו/או המפקח ו/או נציג מטעמם, יוכל לוודא התייצבות מלוא כוח האדם לביצוע העבודות, לבדוק 
הסכם(, וקבלת דיווח קצר אודות תחולת את האופן שבו העובדים מופיעים )באופן התואם את ה

העבודה שאמורה להתבצע באותו. ללא קשר לכל סנקציה המוטלת על הקבלן בגין הפרת חובתו 
זו, יהיה המנהל רשאי לדרוש את התייצבות מנהל העבודה מטעם הקבלן, וכל צוות העובדים 

 מטעמו בתום יום העבודה. 
 

עבור ביצוע העבודות בתחום  בפירוט: שבועייםבודה ע ןעבודה, ימלא הקבלן יומ שבועבמהלך כל  .3.2
 השבועיהעבודה  יומןהעיר אריאל; עבור מוסדות החינוך; עבור אזור התעשייה אריאל מערב. 

הקלדת  לאחרניתן להגיש,  השבועי העבודה ןיהיה בהתאם לנוסח המצורף לנספח זה. את יומ
הנתונים השונים, או לחילופין, יומן העבודה ימולא בכתב יד ברור וקריא. יומן עבודה שיימסר 
למפקח, שלא בהתאם להוראות סעיף זה, יוחזר לידי הקבלן, אשר יהיה חייב לתקן את חוסר 

 שעות מיום קבלת היומן לידו. 4הבהירות בתוך 
 

 

ודה, ויאשר בשוליים של כל אחד מה את האמור העב ביומןהמפקח יבדוק את הנתונים המפורטים  .3.3
בו. במידת הצורך, יחזיר יומן עבודה לידי הקבלן לצורך קבלת הבהרות או השלמות. הקבלן 

 . השבועהעבודה, ביחד עם יומן העבודה של אותו  שבועישלים את החוסר ביומן עד לתום 
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 גינון מכרז אחזקת שטחי
 (4ג) נספח

 
 בגין הפרת הוראות ההסכם טבלת פיצויים מוסכמים

 לחוזה )מסמך ב' למסמכי המכרז( 22.3בהתאם להוראות סעיף 
 

 : 22.3להלן, פירוט טבלת הפיצויים המוסכמים, בגין הפרות ההסכם כאמור בסעיף  .1
 

 גובה הפיצוי תיאור ההפרה מסד

   
 בגין כל אירוע.  –לעובד  ₪ 150 עובדי הקבלן אינם לבושים כנדרש בחוזה 1

 למקרה.  ₪ 300 התרעה שנייה על נזילת מים באותו אתר 2

ס"מ דווחה פעמיים  10עשביה בגובה מעל  3
 באתר

 למקרה.  ₪ 250

 למקרה.  ₪ 300 אי נעילת ארגזי ראש מערכת לאחר תיקון 4

שטח לא מושקה בהתאם לתכנית ההשקיה  5
של אקווה ו/או שטח לא מושקה בהתאם 

 הטכנייםלתכנית העבודה ו/או המפרטים 

 למקרה.  ₪ 300

שטח לא מכוסח בהתאם לתוכנית העבודה  6
 ו/או המפרט.

 למקרה.  ₪ 300

שולי דשא לא מטופלים בהתאם לתכנית  7
 עבודה ולמפרט

 למקרה. ₪ 150

לכל יום איחור. הפיצוי  ₪ 300 אי הגשת יומן פיקוח במועד הקבוע בהסכם. 8
הסופי יהיה בהתאם לסך כל ימי 

יומן הפיקוח.  האיחור בהגשת
 הפיצוי יהיה לכל מקרה בנפרד.

אי העסקת מספר עובדים כנדרש בהסכם.  9
הכוונה היא העסקת עובדים  –למען הסר ספק 

מדי יום ביומו, בהתאם למספר העובדים 
 פי ההסכם.  -הנדרש על

לעובד ליום. לעניין סעיף  ₪ 200
זה, העסקת עובד בכפל תפקידים 

 בניגוד להסכם, 

אי העסקת איש צוות ניהולי )מנהל עבודה,  10
מומחה השקיה, מומחה גיזום( בהתאם לנדרש 

 פי ההסכם. -על

לעובד ליום. לעניין סעיף  ₪ 400
זה, העסקת איש צוות ניהולי 
בכפל תפקידים בניגוד להסכם, 

 יהווה הפרה של ההסכם. 

לא התייצב הקבלן או אחד ממנהלי העבודה  12
לשעה הנקובה  בפני מפקח הגינון, עד

 בהסכם. 

 בגין כל היעדר התייצבות.   ₪ 300

פינוי גזם משטח מגונן עד לתום יום -אי 13
 העבודה. 

 לכל אירוע. ₪  1,500

גיע כונן בשעות שלאחר שעות העבודה הלא  14
 לפי קריאת המוקד.

לכל קריאה בה היה  ₪ 350
 איחור של הכונן. 

 לאירוע. ₪ 1,500 אי ניקוי שטח מגונן עד לתום יום העבודה.  15

 לאירוע.  ₪ 1,500 ט שטח מגונן עד לתום יום העבודהואיאי ט 16

 
 לסכומים הנ"ל, יתווסף מע"מ כחוק. .2
 הסכומים המפורטים לעיל יהיה צמודים למדד הבסיס.  .3
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 מכרז אחזקת שטחי גינון
 (5ג) נספח

 

 מחיריםכתב כמויות ו
 

 )כולל מע"מ(   מחיריםה
 

 : ומוסדי לאחזקת שטחי גינון ציבורי מחיריםה
 .התקשרות של הקבלן עם חברה המפעילה שליטה מרחוק על מערכות ההשקייה : כולל

 . בכל מועד תשלום מהתמורה, שיקוזזו מהתשלום לקבלן  4%פיקוח בשיעור של     
 

 מס'

 סד'
יחידות  תיאור העבודה             

 מדידה
 כמות
 דונם

 מחיר יחידה

 לחודש  ₪ 
    עלות     

 לחודש ₪    

 : אחזקת שטחי גינון אינטנסיביים כולל 1
תנועה, כיכרות -אחזקת מערכות השקיה, איי

ואמפיתיאטרון מדושא. האחזקה כוללת את כל סוגי 

 הצמחייה,לרבות עצים דקלים למעט ורדים ועונתיים. 

   240 דונם

   8 דונם עם ורדים וצמחים עונתייםאחזקת שטחי גינון  2
   62 דונם אחזקת חורשות צעירות, עם מערכות השקיה 3
   59 דונם אחזקת חורשות בוגרות, ללא מערכות השקיה 4
   200 דונם אחזקת שטחי בור בתחום שיפוט העירייה 5
   20 דונם אחזקת שטחי בור  בא.ת. אריאל מערב 6
  – אינטנסיביאחזקת שטחי גינון  7

השקיה, גינון . אחזקת מ א. ת. אריאל מערב כולל:

 חייה,צמתנועה, כיכרות מדושאות, -אינטנסיבי איי
 לרבות עצים ודקלים ולמעט ורדים עונתיים, 

   1.5 דונם

   1 דונם אחזקת שטחי גינון עם ורדים וצמחים עונתיים 8
     אחזקת כל השטח מהווה יחידה אחת.-מוסדות חינוך 
   3 -כ  כולל . ע. בגיןאחזקת שטחי גינון וחורשות  ביה"ס ע"ש  9

   2 -כ כולל . מילקןאחזקת שטחי גינון וחורשות ביה"ס ע"ש  10
   3.5 -כ כולל . אור זבולוןאחזקת שטחי גינון וחורשות ביה"ס  11
   2.5 -כ כולל . נחשוניםאחזקת שטחי גינון וחורשות ביה"ס  12
   35 יחידות אחזקת שטחי גינון וחורשות בגני ילדים.  13

      

   591 דונם  סה"כ                                                     

בכל  והפעלת חרמשים ביצוע ריסוס עשביה 14

  המדרכות, והרחבות, והחניות, בעיר.
 מ"א

 

56,600   

  מאבטח חמוש, נייד עם רכב אבטחה, 15
 מאבטח חמוש

 רק למעסיק של עובדי שטחים בלבד

 1 

1 

 

_______ 

 

 עלות כוללת  סה"כ                          

 מע"מ  17%כולל                                  

   
 

  

 

 התמורה לכל דונם נוסף או חלק מדונם, הינה התמורה שיציין המציע כמחיר ליחידה בכל סעיף.  :הערה
 

 

 
 

 __חתימת הקבלן _______________חותמת ו            ______________ :קבלןשם ה
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 המשך    )כולל מע"מ(   המחירים
 

 

 .חתומה ומאושרת כדין לפי הזמנה   בלבד אופציונלי      
 

 : וחטיבה עליונה ,בחטיבת ביניים, בשפ"פאחזקת שטחי גינון      

 . בכל מועד תשלום מהתמורה, שיקוזזו מהתשלום לקבלן 4%המחיר כולל עלות פיקוח בשיעור של 
 

 

 מס'

 סד'
יחידות  תיאור העבודה              

 מדידה
 כמות
 דונם

    מחיר      
 לדונם     

 לחודש  ₪ 

  פרטי פתוח )שפ"פ(אחזקת שטח גינון  1

 
  369 דונם

  .בחטיבת בינייםאחזקת שטחי גינון וחורשות  2

 אחזקת כל השטח מהווה יחידה אחת
  6 כולל

  .חטיבה עליונהאחזקת שטחי גינון וחורשות  3

 אחזקת כל השטח מהווה יחידה אחת
  5.5 כולל

     

 380.5  סה"כ                                                    

 דונם
 

 חמוש, נייד עם רכב אבטחה,מאבטח  4
 מאבטח חמוש

 רק למעסיק של עובדי שטחים בלבד

 1 

1 

 

_______ 

 עלות כוללת  סה"כ                          

 מע"מ  17%כולל                                  

   
 

 

 

 

 
 

 __חתימת הקבלן _______________חותמת ו            ______________ :קבלןשם ה
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

 עיריית אריאל
 שפ"עאגף 

 
 )לא כולל מע"מ(    המחירים לעבודות שיקום/חידוש/הקמה בעתיד

 
 

 

מהעירייה, חתומה לפי הזמנה  ,לעבודות שיקום/חידוש/הקמה, בשטחי גינוןמחירים ה  .4
  ומאושרת כדין.

 

 . , שיקוזזו מהתשלום לקבלןמהתמורה 4%המחיר כולל עלות פיקוח בשיעור של 
 

 

 

 מס'

 סד'
יחידות  תיאור העבודה      

 מדידה
 כמות

 
   מחיר     
 יחידה   
 ליח'  ₪   

     סה"כ     
    עלות     

 ש"ח       

   1 כולל על פי מפרט אקווה 1ראש מערכת השקיה " 1
   1 כולל על פי מפרט אקווה. 1 1/2ראש מערכת השקיה " 2
   1 מטר )צנרת כולל אביזרי חיבור(.  25/4צינור  3
   1 מטר )צנרת כולל אביזרי חיבור(.  32צינור  4
   1 מטר )צנרת כולל אביזרי חיבור(.   40/4צינור  5
   1 מטר מ'. 0.5כל   2.3צינור טפטוף אינטגרלי   6
   1 יח' פרחי עונה -צמחיה  7
   1 יח' 1צמחיה רב שנתית גודל   8
   1 יח'  2צמחיה רב שנתית גודל   9

   1 יח'  3רב שנתית גודל  צמחיה  10
   1 יח' 4צמחיה רב שנתית גודל   11
   1 יח' ליטר 10עץ גודל   12
   1 יח' ליטר 25עץ גודל   13
   1 יח' ליטר 60עץ גודל   14
15      
   1 מ"ק אספקת תערובת שתילה 16
   1 מ"ר עבודות הכשרת שטח לשתילה 17

      

 
 

 מובהר בזאת לגבי הצעת המחיר המפורטת לעיל:    
 

הצעת המחיר לביצוע עבודות בעתיד, כוללת עלות רכישה, אספקה, הכשרת השטח, התקנה/שתילה  .4
בשטח, ומחייבת את הקבלן הזוכה, ככל שהעירייה תחליט להפעיל את זכותה להזמין בעתיד ביצוע 

 עבודות גינון נוספות או חדשות מהקבלן הזוכה.
 

ידי הקבלן הזוכה, והיא שומרת  -מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת כי ביצוע עבודות עתידיות יעשה על .5
 על זכותה המלאה להתקשר לביצוע עבודות עתידיות כאמור, עם צד שלישי כלשהו. 

אין בזכייתו של משתתף במכרז, כדי להוות בסיס לדרישה כשלהי לביצוע עבודות עתידיות נוספות     
 מכרז זה ו/או התחייבות כלשהי מצד העירייה.  מכוח

 

 וצמודים למדד המחירים לצרכן. אינם כוללים מע"מהמחירים המפורטים בטבלה זו  .6
 
 
 
 
 

 

 __חתימת הקבלן _______________חותמת ו            ______________ :קבלןשם ה
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 גינוןמכרז אחזקת שטחי 

 6מס'  נספח
 

 טופס פרטי חשבון בנק

 תאריך:___________        

 לכבוד

 עיריית אריאל )גזברות(

  5מרחוב יהודה 

 אריאל 

 ג.א.נ, 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 

שם החברה / שותפות / 
 עסק:

 "(הספק________________________________  )"

כתובת למשלוח הודעה על 
 ביצוע תשלום:

___________ רח' _________________מס' _____ עיר 
 מיקוד __________ טלפון __________ פקס _________

 _______________________________ מספר עוסק מורשה: 

פרטי הבנק להעברת 
 תשלומים:

שם הבנק ____________ מס' סניף _______________ 
 כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________

שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הננו מתחייבים בזה, 
 הבנקאית, נחזירם לגזברות עיריית אריאל ללא שהות.

_________________ ________________ 

 חתימה + חותמת שם
 

 אישור עו"ד / רו"ח

. ____________ מרח' ______________________ אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר
מאשר/ת, כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"הספק"(, 

 וחתימתם מחייבת את הספק.
 

_______________________ _____________ 

 תאריך חתימה + חותמת

 אישור הבנק

של הלקוח הנ"ל. הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק  

___________ ___________________ ___________________ 

 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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 גינוןמכרז אחזקת שטחי 

 7מס'  נספח
 

 אישור על קיום ביטוחים  
 

 עיריית אריאל: לכבוד
 "המזמין"( -)להלן              

 

 
להלן:"הספק"( _____________________אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:

 להלן: "השירותים"()       5/2016בהסכם/מכרז  גינון בגין אחזקת שטחי 
 

 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:

 
אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של  .1

 הספק, כמפורט להלן:

 
ביטוח אחריות חוקית  .א

כלפי הציבור )"ביטוח 
  צד שלישי"(

פוליסה מספר 
__________________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין אבדן ו/או נזק 
לגוף ו/או לרכוש העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין, לעובדיו ולמי 

 מטעמו, בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  ₪ 1,000,000סך 

. הביטוח מכסה את המזמין בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הספק ומי 1 תנאים מיוחדים:

 מטעמו בביצוע השירותים.
 . הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.2

 . הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל.3

 [.₪ 6,000לכל מקרה ביטוח ]אינה עולה על   ₪סך  ____________  השתתפות עצמית: 

ביטוח חבות ב.   
  מעבידים

 פוליסה מספר ________

ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין  לכיסוי אחריות הספק על פי פקודת הנזיקין

נזקי גוף העלולים להיגרם לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים סך 
 ולתקופה שנתית. למקרה  ₪ 20,000,000  -לתובע ו  ₪ 6,000,000

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם אחריות  תנאים מיוחדים:

 לנזקי גוף שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.כמעביד 

 [.₪ 6,000לכל מקרה ביטוח ]אינה עולה על   ₪סך ____________  השתתפות עצמית:

ביטוח אחריות ג.  
משולבת  מקצועית

  בביטוח חבות מוצר
 פוליסה מספר  ________

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר 

העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו, בגין 
מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או 

-פק כאמור מכוח אחריתו עלבקשר עם ביצוע השירותים. וכן לכיסוי אחריתו של הס

לכיסוי אחריות  1980-פי כל דין לרבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם
הקבלן וכל מי מטעמו כקבלן/ים ויצרן/ים ,מתקין ומתחזק )לפי העניין( של החומרים 

 ו/או הציוד ו/או המכשור המסופק למזמין. 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  ₪ 2,000,000סך  גבולות אחריות:

 .  הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:1 תנאים מיוחדים:

 )א(  אי יושר עובדים;
 )ב( חריגה בתום לב מסמכות;

 )ג( אבדן מסמכים ומדיה מגנטית. 
 חודשים.  6.  הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 2

 בגין ו/או בקשר עם מתן השירותים. . הביטוח מכסה את אחריות המזמין  ועובדיו3
 .  תאריך רטרואקטיבי __________ )מועד התחלת מתן השירותים למזמין(4

 [.₪ 40,000סך  ______________ ש"ח לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על  השתתפות עצמית:
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 [חודשים לאחר החתימה 26[ ועד ]]מועד חתימת החוזה -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 )כולל(.
 
 לעניין אישור זה: .3

 עיריית אריאל לרבות חברות בנות ועובדים מנהלים של הנ"ל.  – מזמין"ה"
כמפורט ב"נדון" ולרבות עובדיו ואחריותו כלפי קבלנים וקבלני משנה, ככל שישנם,  – ספק"ה"

 ועובדיהם.
 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים .4
 

 ו/או התחלוף כלפי המזמין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ביטול זכות השיבוב  א.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה,  .ב

יום לפחות לפני  60אלא לאחר שנמסור לספק ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 
 מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 
תשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הספק לבדו אחראי ל .5

 הקבועות בהן.
 
אנו מאשרים  כי לגבי נזקים שיגרמו לצד שלישי כלשהו ולעובדי הספק נהיה מנועים מלטעון  .6

 כלפי המזמין ועובדיו, כי הספק הפר את תנאי הפוליסות. 
 
מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו  כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או .7

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין על פי הפוליסות 
הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות 

טל החיוב כאמור בסעיף בביטוחיו  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנ
, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59

 כלפי הנ"ל.
 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לאמור  .8

 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 
 
 

       _____________  ___________________          ________________ 

 חתימת חברת הביטוח          שמות החותמים                   תאריך 

 
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 
 

 שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________
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 גינוןמכרז אחזקת שטחי 

 8מס'  נספח
 כתב ערבות )ביצוע(

 
 לכבוד:

 עיריית אריאל
 5מרחוב יהודה 

 אריאל

 שם הבנק:  ________________.     
 סניף הבנק: _______________. 
 מס' טלפון של הסניף:  ________ .
 מס' הפקס של הסניף: ____________.

 
    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
לפי בקשת ______________]הספק[ מס' זיהוי ____________ מרחוב __________________________ ]כתובת  .1

( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך "הנערב"מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 

( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם "סכום הערבות"( )להלן: ₪אלף  החמישים)במילים: מא ש"ח 150,000
 .  5/2016מס' פומבי מספר ___________ שנכרת מכוח מכרז 

 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי  .2

 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 
 

לעניין ערבות זו יהא מדד חודש __________ שהתפרסם בתאריך ________ בשיעור "המדד היסודי"  

 ת;__________ נקודו
 

 לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו."המדד החדש"  
 

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין  

 החילוט מחולק במדד היסודי.המדד החדש למדד היסודי בסכום 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא  
 כל הפרשי הצמדה.

 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה או בכתובתנו 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .4

כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את 
הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב. 
 

ח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם מובהר, כי דרישתכם לתשלום מכו .5

 לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים שיימסרו  3התשלום כאמור בסעיף  .6
 צעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם הבלעדי.על ידכם בדרישתכם או באמ

 

ה תהיה בטלה ומבוטלת. זערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך  .7

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 להסבה. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או .8

 בכבוד רב,
 

 בע"מ בנק _______________
 
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ______________________ וחותמת הסניף.
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 גינוןמכרז אחזקת שטחי 

 9מס'  נספח
 נספח בטחון

 

 נוהל כניסת פועלים תושבי יש"ע לאריאל

 

 אישור עבודה בתוקף לעבודה באריאל.  .1

 תתאפשר לאחר קבלת טופס תיאום בטחוני באגף הביטחוןכניסת פועלים  .2

 לאחר בדיקה.  כניסת פועלים כניסת פועלים דרך שער  .3

 וחזרה. כניסת פועלים לאתר משער  אדם חמוש פועלים ע"י  /כניסתהסעת .4

 אבטחת האתר ע"י שומר חמוש בנשק.  .5

 חל איסור על הפועלים להסתובב בישוב.  .6

 דות חינוך. חל איסור כניסה של פועלים למוס .7

 במוסדות חינוך יהיו הפועלים רשאים להיכנס אחרי שעות פעילות המוסד ובליווי שומר. .8
 

  .לסוגו: כולל רכב פרטי, משאית, טרקטורפלסטיני חל איסור כניסת רכב  .9

 שומר חמוש 1פועלים יהיה  10על כל  .10

 עם צ'ק לקה.ומר יסייר בין הפועלים המפוזרים בנקודות השונות ע"י רכב אבטחה משולט ש .11
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 נוסח  פרסום  מלא
 
 

 עיריית אריאל
,  אריאל25  ,  ת.ד.5רחוב יהודה   

 03-9061846  פקס:                                                                                                         03-9061623טל:   
 

5/  6201מכרז  פומבי  מס'    

 אחזקת שטחי גינון

 
 (. "העבודה/העבודות")להלן: . אחזקת שטחי גינוןעיריית אריאל, מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות  .1
 

יידרש לחתום עליו בשינויים  ("הקבלן" הכוללים את נוסח ההסכם ונספחיו שהמציע הזוכה )להלן: ,את מסמכי המכרז .2
לשכת מנכ"ל העירייה, במשרדי  1.7.2016ועד התאריך  19.6.2016מתאריך  ניתן לרכוש המתחייבים לאחר הליכי המכרז, 

הסכום ש"ח(. ים יאלפ) ש"ח 2,000 , תמורת סך של13:00ועד  10:00בין השעות   ה' –א' , בימים אריאל, 5יהודה רחוב 
ולא ניתן לצלמם. רכישת מסמכי המכרז מהעירייה,  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרדי העירייהלא יוחזר. 

 מהווה תנאי סף להגשת הצעה. 
 

 .03:10 שעה   2016.622.  תאריךרביעי   ביום, ( יתקיים במשרדי העירייה"מפגש" קבלת הבהרות )להלן:למציעים מפגש  .3
  ומהווה תנאי סף להגשת הצעה. חובה הינההשתתפות במפגש         

   נוגע בהבהרות למסמכי המכרז, ירכז בכתב את השאלות וההבהרות תשובות ו/או המעוניין בקבלת  ,משתתף במפגשכל             
הבהרות תימסרנה בפרוטוקול המפגש ו/או תשובות ווימסור את המסמך בתחילת המפגש לנציגי העירייה.  ,למסמכי המכרז

 במועד מאוחר יותר.
 

, אוטונומית, בלתי אריאללפקודת עיריית  ,להלןהמצורף  1א' מסמךת בנוסח צרף ערבות בנקאית להשתתפוימגיש הצעה  .4
"ערבות  כולל. )להלן:  20169.30.תאריך  ( בתוקף עד ₪אלף  מאה) ₪ 0,00010מסויגת, על שם המציע בלבד, על סך 

 (.השתתפות"
 

למשתתפים, כל מסמכי  ושישלח ות/עדכונים/שינויים הבהרות/תשוב כיאת ההצעה, בצירוף פרוטוקול מפגש הבהרות, מסמ .5
חתום בחותמת  עותק מקור - בשני עותקים מלאיםבמעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי,  ביא, יש להוצורפותיו המכרז

לקבל החתימה,  יצילום עותק המקור לאחר חתימת מורש - ועותק נוסףוחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, 
לא בעירייה, ולהפקידה בתיבת המכרזים שירשום על המעטפה את תאריך ושעת ההפקדה,  חותמת וחתימת נציג/ת העירייה
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. המציעים רשאים מגיש הצעהעל מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה לכל  .6
 . , במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפותהמכרזיםלהיות נוכחים בישיבת ועדת 

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .7
 

                  אבי עזר                                                                                        

 מנכ"ל העירייה                                                                                
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