
 

 

1 

 
 עיריית עפולה

 אגף שפ"ע
 

 מכרז פומבי
14/20מס'   

 
 

 לביצוע עבודות פיתוח והקמה
 מערכות השקיה וגינון בפארק מרכזי 

 לב העמק שכונת 
 
 
 

 23/07/2020: אחרון להגשה מועד 
 12:00עד השעה : 

 
 

 

 



 

 
 

 עפולהעיריית   14/20  פומבי מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ ימהחת                                                                                                             
 

2 

 :המכרז חוברת תכולת
 

  נספח
 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז א'
 פרטי המציע 1א' 
  המציע של קודם ניסיון בדבר מידע 2א' 

 
 מאומת על ניסיון המציע  אישור 3א' 

 כספי מחזור על ח"רו אישור 4א
 פליליות הרשעות העדר בדבר תצהיר 5א' 
תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות  6א' 

 לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים
 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור 7א

 השתתפות( נוסח ערבות למכרז )ערבות 8א' 
 הצהרת המציע 9א' 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר 10א'
 מפרטים ב'
 חוזה ג' 
 אישור עריכת ביטוחים  1ד' 
 ערבות לחוזה)ערבות ביצוע(  2ד' 
 בטיחות כללי ה'
 כתב כמויות ו'
 הצעת המציע ז'
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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 לביצוע הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה"( העירייה)"עיריית עפולה 

, השיפוט של עיריית עפולה בתחום(, C1עבודות פיתוח והקמה מערכות השקיה וגינון בשכונת לב העמק )

 .למכרז המצורף, נספחיו על, בחוזה לרבות, נספחיו על זה במכרז כמפורט

 רקע .2

עבודות פיתוח והקמה מערכות השקיה וגינון בשכונת  לביצוע ראשי קבלן עם רלהתקש נתמעוניי העירייה

 "(.העבודות" / "השירותיםלב העמק בשטח השיפוט של העיר עפולה )להלן: "

ביצוע  עבודות חפירה, הכשרת קרקע, הנחת צנרת, חיבור והתקנת , היתר בין, כוללת  העבודה .1.2

  ת והכל לפי דרישות העירייה.ועבודות גינון נוספו ןמערכות השקיה למיניה

 הזוכה יהיה, בנוסף .העבודות מכלול על אחראי יהיה וככזה, ראשי כקבלן ישמש במכרז הזוכה .1.1

 את ויבצע, בו שיועסקו השונים עובדיו בין התיאום ועלהעבודות  הבטיחות נושאי על אחראי

 את יבצע כרזבמ הזוכה. זה למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות המטלות, התפקידים

 .העירייה ולהוראות להנחיות בהתאם העבודות

 בהצעתו הזוכה שקבע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת העבודות ביצוע תמורת .1.2

 .למכרז המצורף בחוזה וכמפורט

 הוא המחייב המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .1.2

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה

 למכרז זמנים לוח .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.2

 מועד פעילות

 אגף שפ"ע במשרדי  12:00בשעה  09/07/2020 מועד מפגש וסיור קבלנים

מועד אחרון להגשת שאלות 

 הבהרה

 12:00בשעה  16/7/2020

 12:00בשעה  23/07/2020 מועד אחרון להגשת הצעות 

 23/10/2020 גשה למכרזתוקף ערבות ה
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 זה ובכלל ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .2.1

 .זה מועד חלף לא עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד

 כישתר שמסרו בעת לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי

 

 )תנאי סף(תנאים להשתתפות במכרז 

 כללי .4

 המפורטים התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .2.2

 .יפסלו התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק

 הצעה להגיש אין. עצמו במציע התקייםל צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .2.1

 בכל או מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד סף תנאי קיום ,מציעים למספר המשותפת

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם

 .תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות .2.2

  

 מעמד משפטי .5

 בישראל.   רשמי ברשם חוק יפ על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו  .1.2

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .1.1

 
 למכרז 1'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש . 

 המציע של ניסיון .6

 כדלקמן: ,הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי .1.2

 
 השנים שקדמו לפרסום המכרז.. 10-ן בשנים לפחות כקבלן גינו 6בעל ותק מקצועי של  .א
לפחות,לגופים גנים  3בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות גינון ומערכות השקיה של  .ב

 שנים אחרונות 4במשך דונם כל אחד  52המשתרעים על שטח של לא פחות מציבוריים, 
 

 המצורף בנוסח - המציע י"ע שסופקו לשירותים ביחס המלצות לצרף יש 
 .זלמכר 2'א כנספח

 
מיליון ש''ח  1ביצע עבודות פיתוח והקמה של גינות ומערכות השקיה בהיקף שנתי של  .ג

 ( השנים שקדמו להגשת הצעתו.4לשנה )לא כולל מע''מ(, בכל אחת מארבע )

 

 למכרז 4א' כנספח המצורף בנוסח - אישור רו''ח  לצרף יש. 

 
ד מהמקצועות הבאים המציע מעסיק לפחות אחד מנהל עבודה / מנהל פרוייקט העונה לאח .ד

 כמפורט מטה:-הכשרה מקצועית העומדים והינו בעל 

 ו/או  אגרונום במגמת מדעי הצמח 
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 ו/או  הנדסאי אדריכלות נוף 

 ו/או טכנאי אדריכלות נוף 

  ו/או לפחות. 1גנן סוג 

 הם כאשר התעודותהמתאימות  של העתקים על המציע לצרף 

 כ'העתק מתאים למקור'. ד"עו ידי על מאושרים
 

 העדר הרשעות  .7

ביותר  ,לא הורשעו 1976-המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1.2

משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית בחוק הגברת האכיפה של 

 .השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעות 3-ב 2011-דיני העבודה, תשע"ב

 1976-ו על המציע או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולא הוטל .1.1

 .השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות 3-הפרות ב 6-,עיצומים כספיים בשל יותר מ

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל 

במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כי ההפרות בוצעו כלפי עובד ההסדרה והאכיפה 

 .אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר

 אישורים .8

כנספח לעיל בנוסח המצורף  6.1הצהרה מאושרת על ידי עורך דין להוכחת התנאי הקבוע בסעיף  .1.2

 .למכרז 3א'

 בנוסח המצורף בנספח כאמור חשבון לעיל, אישור רואה  7.1לשם הוכחת התנאי הקבוע בסעיף   .1.1

 למכרז_4א'

לעיל יצרף המציע לעיל יצרף המציע  7.2-ו 7.1לשם הוכחת התנאים הקבועים בסעיפים  .1.2

אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בדבר  

סות בשנה האחרונה השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, קנ 3-הרשעות ב 

השנים האחרונות שקדמו למועד  3-שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות ועיצומים כספיים ב 

 :כמפורט בקישור שלהלן ,האחרון להגשת הצעות, אם היו, או היעדר הרשעות 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/InformationViolationsLaborLaws.aspx 

לועדת המכרזים שיקול דעת בהתנהלותו של המציע בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים של  

 . למכרזהמציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לרבות פסילת הצעתו 

 

, בדבר קיום חובותיו (מאושר על ידי עורך דין)תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו  .1.2

החלים על  בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים  

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/InformationViolationsLaborLaws.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/InformationViolationsLaborLaws.aspx
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בתצהיר יפורט, בין  למכרז.  6א'-ו  5נספחים א'בנוסח המציע כמעסיק לצורך אספקת השירות,  

 :היתר, המידע הבא 

 .ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני העבודה .1.2.2

 .ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה .1.2.1

) בגין  ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה (אם קיימות .1.2.2
 .הפרת דיני עבודה

 .פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה .1.2.2

 

למסמכי  7א'כנספח הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור בנוסח המצורף  .1.1

 .המכרז 

ב לחוק חובת המכרזים, 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  .1.1

, רשאי המציע לצרף להצעתו מסמכי מכרז מעודכנים "(חוק חובת המכרזים" להלן:) 1992-תשנ"ב

שור רואה חשבון ותצהיר עורך דין כנדרש בחוק זה. מודגש בזאת, כי אי לאחר שאלות הבהרה 

בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה 

 .למכרז

9.  

 מעמד המציע .11

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה יצרף תעודה  -יחיד .2..2

  – תאגיד .1..2

שת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם  התאגידים, יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הג .א

 לרבות רישום בעלי  המניות.

מציע ולחייבו בחתימתם על בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .ב

 מסמכי המכרז.

תדפיס מלא ועדכני מהרשם הרלוונטי לפיו אין לתאגיד חובות בגין אגרה שנתית בגין שנים  .ג

מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישום  שקדמו לשנה בה

 .כתאגיד מפר חוק
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 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .11

 .חשבון רואה מס או יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .22.2

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .22.1

 (5)נספח א' 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ותבעביר הרשעותתצהיר על העדר  .22.2

 

 המכרז מסמכי עבור תשלום .12

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 .לפסלה רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים כל ללא תוגש אשר הצעה

  מכרז ערבות .13

 ביטוח חברת של או בנקאית ערבות הצעתול לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .22.2

 - א"התשמ, הביטוח עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח לעסוק תקף רישיון שברשותה, ישראלית

 לפחות בתוקף שתהיה(, חדשים שקלים חמישים אלף) ₪ 50,000 של בסכום, המציע שם על, 1981

 .  בלבד הז ובנוסח, למכרז 8א' כנספח המצורף סחבנו23/10/2020 ליום עד

 חברת של חתימה מורשה ידי על חתומה תהיה היא ביטוח חברת ידי על ניתנת והערבות במקרה .22.1

 .מטעמה סוכן ידי על ולא עצמה הביטוח

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .22.2

 המצורף לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .22.2

 .זו פניה למסמכי

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות תנדרש .22.1

 כפי, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .22.1

 מההצעה לחזרה שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון שימצא

 .לפקיעתה ותוביל

 ."ערבות מקורית מצורפת" – המקורית ערבותה מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .22.1

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .22.1

 

 דרישת פרטים מהמציע: .14

 ו/או לדרוש לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא ועדת המכרזים

אסמכתאות ו/או או הבהרה מסמכים ו/או  השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה
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 רצונהלשביעות , מסמכים השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים פרטים נוספים

והמציע יהא חייב לספק את  גם לאחר פתיחת ההצעות ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא

 הפרטים בתוך המועד שנקבע.

 

 קבלנים בסיור השתתפות .15

 ביום שייערך קבלנים בסיור בהשתתפות תמותני תהיה הצעה והגשת זה בהליך ההשתתפות .21.2

 ,  עפולה.18רחוב קהילת ציון  –מקום המפגש  יתקיים מפגש הבהרות 12:00 בשעה 2020/09/07

 בסיור נכחו אשר המציעים אלאך ורק  שלחת , העירייה העירייה נציג אצל יירשם המציע .21.1

 .הקבלנים סיור של סיכום, הקבלנים

 נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע דיי על חתםיי הקבלנים סיור סיכום .21.2

 .זו פניה ממסמכי

 !מובהר כי, ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים חובה 

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .16

יש , התשלום הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה המכרז בהפקת תשלום בגין ₪ 850 בסך תשלום

   . כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהלצרף 

 המכרז במסמכי עיון .17

עפולה וכן  47העירייה במחלקת הרכש, רח' יהושע חנקין  במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן .21.2

 תחת לשונית "לשירותך בקליק". www.afula.muni.ilבאתר האינטרנט העירוני בכתובת 

 הבהרות הליך .18

 בלבד, בכתב לעירייה לפנות רוכש מכרז כל16/07/2020  ליום ועד זו פניה סוםפר מיום החל .21.2

 6401771-04' מס' פקס באמצעותאו   meital@afula.muni.il לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות

 Wordבמסמך בכתב זה בהליך הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות, מסירה אישור עליו שנתקבל

 בלבד, במבנה שלהלן: 

 מס"ד
הנספח או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

    

 04-6484236 בטלפון בעירייה התקבלה הפניה כי לוודא יש

 

http://www.afula.muni.il/
mailto:meital@afula.muni.il
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 כל לשאלות להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה קיים  .21.1

 .השאלות לכל או, שהן

 תוכן את לחשוף מבלי, בסיור הקבלנים השתתפו אשר המכרז רוכשי לכל ישלח -הבהרות מסמך .21.2

 ,את הפניות ירכז אשר ,מסכם מסמך יוכן ,ההבהרות הליך בעקבות. הפונה זהות ואת הפניה

למציעים. המסמך יפורסם גם באתר האינטרנט  ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות ,השאלות

 י ועל המציעים לעקוב אחר ההתפתחויות.העירונ

 מהווים אינם בכתב הופצו לא ואשר הסיור במהלך פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .21.2

 .העירייה את תחייבנה בכתב תשובות ורק אך וכי, ההליך ממסמכי חלק

 כיממסמ נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .21.1

 .המכרז

 ההצעה מבנה .19

 הנדרש המידע את יפרט המציע .בה המפורטים המסמכים אתלהצעת המחיר  לצרף המציע על .2..2

 .ומדויק מלא באופן

 המכרז. מסמכי מיתר בנפרד וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .1..2

 ולא תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .2..2

 . כאמור בצירוף חשבתת

 להצעה ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .2..2

 .המקור בשפת המסמכים את גם

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .1..2

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .21

ביחס למחירים הנקובים בכתב  כאחוז הנחההמציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את הצעתו  .2..1

"( במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים כתב הכמויות)להלן:" נספח ו' הכמויות

 במקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעת המחיר ויהוו  תכלול המחיר הצעת .1..1

 סיס לתוספת או  הפחתה של  האמצעים כמפורטים במחירון.את הב

, והעקיפות הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .2..1

 .השירותים במתן הכרוכות

 הקבוע למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .2..1

 צמודים המחירים כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה הימנעל המציע ועל ההתקשרות בחוזה

 .ההצעה לפסילת להביא עלולה כאמור התניה. כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד
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 ההצעה הגשת .21

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .12.2

ב הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, 0012: בשעה 23/07/2020 מיום יאוחר ולא הבהרותה 

קומת כניסה )קרקע( במחלקת פניות הציבור )הגב' זהבה  47ברחוב יהושע חנקין  ,משרדי העירייה 

 עובדיה( בעפולה.

מסמך הצעת המחיר )נספח ז' למכרז( יוגש במעטפה נפרדת, כשהיא סגורה היטב, ומוגשת עם יתר  .12.1

 לעיל. 118.מסמכי המכרז, כמתואר בסעיף 

 את שימנע באופן למיניהם והנספחים הנלווים כולל המסמכים, זהים עותקים 2-ב תוגש ההצעה .12.2

 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה

 בתיבת הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל ויצורפ להצעה .12.2

 . תיפסלנה האמור באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .12.1

לרבות שאלות ותשובות  לו הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל .12.1

ההבהרה וכל מסמך שיומצא למשתתפים במהלך ההליך המכרזי ועד למועד האחרון להגשת 

 . מטעמו חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע בחותמת תםייח, ההצעות

 וביתר, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .12.1

 יחתום, המציע חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים

 . המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך

 האמור את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה שתהג .12.1

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם

 המסמכים אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען ...12

 הגשת אופן בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים

תועדת רשאי, ים/אמיתי ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים

 את לקבל שלא , הנמקה חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול לפי, המכרזים

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו

שתי כל אחת ממילוי מחיר שונה על ידי מציע, בש ו/או במקום בו נדראי הגשת הצעת מחיר  ..12.2

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ו/או  חוברות המכרז

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 

 ההצעה. לפסילת  להביאלוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

 לא יותר מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .12.22

 .לשולחה ותוחזר תיבחן
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 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .12.21

 קניין מסמכי המכרז: .22

ר ועורך מחב הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .11.2

 למכרז הצעה עריכת אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע .המכרז

 .זה

 ההצעה תוקף .23

 במכרז שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .12.2

 נסיבותב. שהיא סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור

 ובלבד, במכרז כזוכה בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה

 להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד

 .במכרז

, ההצעה תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .12.1

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד

 ההצעות דירוג .24

 

 ועדת מכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשלושה שלבים כמפורט להלן:  .12.2

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  - שלב א' .12.2.2

 ן.הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להל

מהציון הכולל. 60% -שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז   – שלב ב' .12.2.1

 ניקוד איכות ההצעה תהא יהא בהתאם לפרמטרים ולמשקלות הבאים:  

הניקוד  הנושא
 המירבי

 אופן בחינת הניקוד

המלצות של מקבלי שירות דומה 
, בעיקר מההיבט של מהמציע

רמה מקצועית, רמת שירות, 
אחריות, עמידה בלוח  אמינות,

 .זמנים, גמישות לשינויים

ינוקד בהתאם לשיחות עם ממליצים של  נקודות  20
המשתתף ו/או ניסיון של העירייה עם 

 המשתתף.

 
העירייה תיצור קשר עם ממליצים או 
מזמיני עבודות קודמים של המשתתף )בין 
אם אלו פורטו במסגרת ההצעה ובין אם 

ישאלו לאו( במסגרת יצירת הקשר י
שאלות זהות  4הממליצים/מזמיני העבודות 

שעניינן: סוג השירותים/העבודות שבוצעו 
עבור הממליץ/מזמין העבודה; תקופת 
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הניקוד  הנושא
 המירבי

 אופן בחינת הניקוד

ההתקשרות ; היקף ההתקשרות ; ובשאלה 
האחרונה יתבקש הממליץ/מזמין העבודה 

להתרשמותו  1-20להעניק ציון בין 
מהשירותים שניתנו על ידי המשתתף ביחס 

עה שיחה למספר ממליצים ביחס אליו. בוצ
יחושב ממוצע הציונים  –לאותו משתתף 

שניתנו על ידי הממליצים/מזמיני העבודה 
 כאמור.

 
בביצוע שנות ניסיון של המציע 
של גינות  עבודות פיתוח והקמה

 ציבוריות ומערכות השקיה 

 2בגין כל שנת ניסיון יקבל המשתתף  נקודות 10
 ות.נקודות אפשרי 10נקודות ועד 

 
התרשמות בלתי אמצעית 
מפרוייקטים שבוצעו על ידי 

 המשתתף.

יינתן ניקוד באמצעות ביקור / התרשמות  נקודות 20
מתמונות ומפרטים של אחד או יותר 
מהפרוייקטים שבוצעו על ידי המשתתף. 

)א( היקף השטח. )ב( -הניקוד יינתן ביחס ל
מקצועיות  התרשמות מאיכות הביצוע )ג(

 )ד( המלצות 
 

ינוקד בהתאם להתרשמות מנהל אגף שפ"ע  נקודות  10 התרשמות מהצוות המקצועי
והצוות המקצוע מהצוות המקצועי של 

 המשתתף.
 

על המציע לצרף אסמכתאות ו/או הוכחות לשם הבחינה האיכותית של הצעתו, לרבות  

 צירוף המלצות ועוד., 2מסמך א'פירוט הניסיון הנדרש במתכונת הטבלה שב

ניקוד איכות במרכיב האיכות )להלן: "נקודות  45שתתף לקבל לכל הפחות על המ 
"( על מנת לעבור לשלב ג' של המכרז. משתתף אשר לא יקבל את ניקוד האיכות מינימאלי

 הצעתו תיפסל.  -המינימאלי הנדרש

 בחינת הצעת המחיר של המשתתף במכרז )נספח ז''(. - שלב ג' .12.2.2

 מעטפותי של המציע. במסגרת בחינת מרכיב זה, מהציון הסופ 40%מרכיב זה מהווה  

 ההצעות הכספיות של מציעים תיפתחנה ויבוצע שקלול של המחירים שהוצעו ע"י

 המציעים.

מהאומדן החסוי, בין כלפי מעלה ובין כלפי מטה, תגרום אף היא  25%סטייה של  

 לפסילת הצעה על הסף.

קודות, והמציעים האחרים שעלו נ 100יזכה ל  ההצעה הגבוהה ביותרמציע שהציע את  
לשלב השוואת ההצעות הכספיות יזכו לניקוד יחסי בסדר יורד אחריו. כמתואר בנוסחה 

 שלהלן:
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 כאשר:

P = .ציון המחיר להצעה הכספית הנבחנת 

A  = ההצעה הכספית הגבוהה ביותר. 

B =  נבחנת.הכספית הההצעה 

 

 שקלול ציון האיכות עם ציון המחיר ובחירת הזוכה. -שלב ד' .12.2.2

  בשלב הרביעי יוענק הניקוד הסופי עבור ההצעה המוצעת תוך שקלול ציון האיכות כאמור 

 .40%-ב 21.1.3עם ציון המחיר כאמור בסעיף   60%-ב 21.1.2בסעיף  

סמכי המכרז ובכפוף לדיני המכרזים, הצעת המחיר ככלל, בכפוף לזכויות העירייה על פי דין ועל פי מ .12.1

 המשוקללת הטובה ביותר תומלץ כזוכה במכרז. 

–ככל ותהיינה יותר מהצעה אחת אשר הצעת המחיר המשוקללת שלה הטובה ביותר  מובהר בזאת כי .12.2

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד זהה  

 לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.שצורף  

 –במקרה בו לא יהיה מבין מס' הצעות טובות ביותר עם ניקוד משוקלל זהה עסק שבשליטת אישה  .12.2

 שומרת לעצמה העירייה הזכות לביצוע הגרלה לקביעת הזוכה באופן הגון. 

אי הסף והגיש ככלל, בכפוף לזכויות העירייה על פי דין, תמליץ ועדת המכרזים על זוכה אחד העומד בתנ .12.1

הצעה כנדרש אשר הצעתו המשוקללת היא הגבוהה ביותר. כן תמליץ ועדת המכרזים על זוכה "כשיר  

שני" אשר אליו תוכל העירייה )אך לא חייבת( לפנות לצורך ביצוע העבודות מושא המכרז במקרים  

 הבאים: 

 ההסכם עם הזוכה במכרז בוטל מכל סיבה שהיא. .12.1.2

אינו מסוגל לבצע איזה מהעבודות מושא המכרז במועדים שנקבעו על הזוכה במכרז לא ביצע או  .12.1.1

 ידי העירייה )הכל מבלי לגרוע מסעדי העירייה כנגד הזוכה במכרז בגין הפרת ההסכם(. 

 העירייה בחרה לפצל את העבודות נשוא המכרז בין שני קבלנים שונים. .12.1.2

100 
A 

B 
    P 
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, יעמיד הכשיר השני ערבות 24.5.3-ו 21.5.1בכל מקרה של מימוש זכות העירייה כמפורט בסעיפים  

ואישורי קיום  ביטוחים כנדרש מהזוכה ויקיים את כלל התחייבויות המפורטות בהסכם )מסמך ב'( 

 בהתאם להצעתו.

 10%, יעמיד הכשיר השני ערבות בגובה 10.5.2בכל מקרה של מימוש זכות העירייה כמפורט בסעיף   

יותר מגובה ערבות החוזה( ואישורי קיום ביטוחים מערך העבודות שהוזמנו ממנו )ובכל מקרה לא 

 כנדרש.

על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין שירותים  .12.1

אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל העירייה לזמנו לשימוע בפני ועדת  

 .המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו 

 למכרז. כנספח ז'המחיר הסופי של ההצעות יקבע בין היתר בהתאם להצעת המציע המצורפת  .12.1

 

העירייה, כאמור,  שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין  .12.1

את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. 

בין שני מציעים  ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש חולקה העבודה 

 המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.

 בדבר הצעתו, והבהרות פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות /לעירייה שמורה המכרזים לועדת ...12

 ניסיונו, ,כשירותו חתלהוכ נוספים מסמכים הצגת לרבות ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו

 הפרטים וההבהרות להמציא חייב יהיה והמציע ב,"וכיו האשראי יכולת המימון, אפשרויות

ועדת המכרזים  רשאית כאמור כלשהוא ניתוח או הסבר מסמך, למסור המציע שנדרשו. סרב

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק

 החוזה על חתימה .25

 שייקבע המועד בתוך, לעירייה להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .11.2

, המסמכים כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת

 .ביטוחים קיום על תקף ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות

 כזה במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך בשהוקצ המועד בתוך המסמכים המצאת אי .11.1

 הערבות את לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה

 כל בגין מהמציע להיפרע העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק

נשוא  תחילת ביצוע העבודותי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, המציע מצהיר כ .11.2

" ובפגישת עבודה מוסדרת לתחילת צו התחלת עבודהבמתן אישור מהעירייה  ב" מותניםהמכרז 



 

 
 

 עפולהעיריית   14/20  פומבי מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ ימהחת                                                                                                             
 

15 

ביצוע העבודות אצל מנכ''ל העירייה, בתכנית עבודה והזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא לא  

חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע  6יינתן צו כאמור, במהלך 

במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא 

 נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

 ,רצונה לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .11.2

 ,ההתקשרות חוזה על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא

המכרזים  ועדת י"ע שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על הזוכה לקבלן להודיע

 .חדש למכרז ביציאה צורך ללא וזאת שזכה, המציע לאחר השני במקום

 

 ביטוחים: .26

כנספח ם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתא .11.2

 ,למסמכי המכרז. 1ד' 

 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .11.1

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .27

ימים מיום קבלת ההודעה על הזכיה,  7מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .11.2

הא לתקופת ערבות תבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז. הערבות לה

 למסמכי המכרז. ,2כנספח ד' יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף  60ההסכם ועוד 

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה נוספת  .11.1

ימים נוספים  60בנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד המציע מתחיב להאריך, את הערבות ה

 מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 

 

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .28

-העיריות )מכרזים(, תשמ"חלתקנות  )ט(22עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  .11.2

1987. 

להלן: "חלקים (מקצועיים מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות  .11.1

יציין במפורש בהצעתו, על גבי  ,, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים(סודיים"

למכרז, מהם החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים  7א'נספח 

 .הסודיים מושחרים

 (ש לשם בחינת הצעת המחירלרבות ניתוח תמחירי וכל אסמכתה שתידר)הצעת המחיר יובהר כי  .11.2

 .והסעיפים הנוגעים לעמידה בתנאי הסף לא ייחשבו סוד מסחרי או מקצועי
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מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון  .11.2

 .מציעים אחרים

יהם סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעות .11.1

של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 .המציעים האחרים

יודגש: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר  .11.1

 .תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית

 סיסניתתכ הצעה .29

 שאין או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 

 שונים בסעיפים סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של

 שונות .31

הזכות לבטל את המכרז או לא לחתום על ההסכם מכל סיבה שהיא,  שומרת לעצמה את עירייהה .2..2

כאמור  עירייהלרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט ה 

לבטל את המכרז או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה או דרישה  

זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של  או טענה מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא יהיו 

 .כל חובה לתשלום כאמור עירייהפיצוי או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על ה 

בנוסף שומרת לעצמה המועצה את הזכות לבטל את בחירתו של המציע שנבחר ליתן את   .1..2

 :השירותים במקרים הבאים

ע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה התברר, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הצי .1.2..2

 .כלשהי בקשר עם המכרז

התברר, כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה  .1.1..2

כדי להשפיע על בחירתו לאספקת עירייה, עובדה מהותית אשר היה בה, לדעת ה עירייהל

 .השירותים

ז שקיומן מהווה תנאי מוקדם לחתימת המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכר .1.2..2

ההסכם עמו או לאספקת השירותים על ידיו, או שחזר בו ומבקש לבטל הצעתו,  על העירייה 

 מסוגל לקיים את הצעתו, או שהפר התחייבות יסודית בהסכם או שנתגלה, כי אינו
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כל  כותרות הסעיפים בכתב הזמנה זה נועדו לצרכי נוחות בלבד, והן תשמשנה לפרשנותו; .1.2..2

הזמנה זה בלשון יחיד, אף רבים המשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר,  האמור בכתב

 להיפך.  אף מין נקבה במשמע וכן

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד  -להסכם  היררכיה בין המכרז .1.1..2

כמסמך אחד,  (על נספחיו)המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו  ממסמכי

 .את זה שחלקיו משלימים זה

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח המטיב עם  .1.1..2

 .מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה .עירייהה

בחשש לניגוד  /בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים -ניגוד עניינים  .1.1..2

מראית עין של חשש לניגוד עניינים. הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות  ים/עניינ

 .בהסכם ההתקשרות

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך או חילוקי דעות שיתעוררו בכל  -סמכות שיפוט  .1.1..2

הנובע מהליך המכרז בהתאם ל מסמכי המכרז, לרבות בקשר לתוקפם, פרשנותם,  הקשור או

לפי סמכותם העניינית, ולהם במחוז הצפון, תהא נתונה לבתי המשפט  או הפרתם, ביצועם

 .בלבד

 

 

 

 בכבוד רב,

 עיריית עפולה
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 1נספח א' 

 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

  (E-MAILכתובת דוא''ל )

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון' מס

 

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

 חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,     אחר:__________         צורת ההתאגדות של המציע

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 :ע ותפקידם אצל המציעמורשי החתימה בשם המצי

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 2נספח א' 

 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 עיריית עפולה

 ג.א.נ.

 עבודות הקמה מערכות השקיה וגינון בשכונת לב העמק לביצועהנדון: 

 כל פרויקט עבודה יוצג בדף נפרד כולל המלצה

 00/00מכרז מס 

"(, ביצע המציעמטה מאשר בזאת כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: "החתום 

 עבורנו כקבלן גינון ראשי ____________________________________את השירות / שירותים הבאים :

 היקף בדונם שנת ביצוע הגוף המזמין סוג הפרוייקט 
1     

2     

3     

 
 

 :טי נותן חוות הדעתפר
 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  שם הרשות

 
 

 ____________________                     תאריך :__________      ____________ :חתימה
 (חובהחתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף    )                               
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 3נספח א' 

 מערכות השקיההקמת ובביצוע עבודות גינון  ניסיון ב

 

עלי לומר את האמת וכי  אני, הח"מ ____________ נושא/ת ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי
הצהרתי זאת להוכחת עמידת  ת אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן /

 רז.למכ 6.1בסעיף  בתנאי המפורט (להלן: "המציע")_________________ 

 הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

 הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע. .א
 

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. .ב
 

 השנים שקדמו לפרסום המכרז.. 10-שנים לפחות כקבלן גינון ב 6המציע בעל ותק מקצועי של  .ג

 

לפחות,לגופים ציבוריים, גנים  3ומערכות השקיה של בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות גינון המציע  .ד
   ;שנים אחרונות 4במשך דונם כל אחד  52המשתרעים על שטח של לא פחות מ

       
עבודות ביצוע גינון והקמת מערכות שהמציע סיפק לו  גוף ציבורי" משמעו: לקוח" –לשם תנאי זה 

 ;השקייה כמפורט לעיל 
 

 טי איש הקשרפר משך ההתקשרות שם הלקוח מס'
 תחילת ההתקשרות )חודש ושנה(  .1

_______________________ 
 

 סיום ההתקשרות )חודש ושנה(
_______________________ 

 
 או התקשרות פעילה

 שם: __________
 תפקיד:___________

 מס' טלפון:
________________ 

 מס' טלפון נייד:
________________ 

 דוא"ל:
________________ 

 תחילת ההתקשרות )חודש ושנה(  .2
_______________________ 

 
 סיום ההתקשרות )חודש ושנה(

_______________________ 
 

 או התקשרות פעילה

 שם: __________
 תפקיד:___________

 מס' טלפון:
________________ 

 מס' טלפון נייד:
________________ 

 דוא"ל:
________________ 

 קשרות )חודש ושנה(תחילת ההת  .3
_______________________ 

 
 סיום ההתקשרות )חודש ושנה(

_______________________ 
 

 או התקשרות פעילה

 שם: __________
 תפקיד:___________

 מס' טלפון:
________________ 

 מס' טלפון נייד:
________________ 

 דוא"ל:
________________ 
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 פרטי איש הקשר ההתקשרות משך שם הלקוח מס'
 תחילת ההתקשרות )חודש ושנה(  .4

_______________________ 
 

 סיום ההתקשרות )חודש ושנה(
_______________________ 

 
 או התקשרות פעילה

 שם: __________
 תפקיד:___________

 מס' טלפון:
________________ 

 מס' טלפון נייד:
________________ 

 דוא"ל:
________________ 

 תחילת ההתקשרות )חודש ושנה(  .5
_______________________ 

 
 סיום ההתקשרות )חודש ושנה(

_______________________ 
 

 או התקשרות פעילה

 שם: __________
 תפקיד:___________

 מס' טלפון:
________________ 

 מס' טלפון נייד:
________________ 

 דוא"ל:
________________ 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

 

             

 חתימה                     

 

 אישור

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________התייצב/ה בפני מר/גב' 

____________, ולאחר שהזהרתיו/ה מס' ___ ________________, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז.

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי

 הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני. את נכונות

 

             

 חתימה        תאריך  
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 4נספח א' 

  רו''ח אישור

 

 __________: תאריך         

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 עיריית עפולה

____,____ 

 

"( המציע: "להלן___________ ) של העסקית הפעילות לגבי הבאים הפרטים את מאשר_____________  ח"רו אני

 :עיריית עפולה עבורעבודות הקמה מערכות השקיה וגינון  לביצוע 00/00 מספר מכרז עם בקשר

 : יבוריים ומערכות השקיההיקף ביצוע עבודות הקמה של גנים צ .2

 היקף  בש''ח )לא כולל מע''מ( שנה 

1   

2   

3   

 

 עריכת בהליכי נמצא איננו והוא נכסים כינוס צו נגדו הוצא לא, פירוק בהליכי נמצא איננו המציע ידיעתי למיטב .2

 .נושיו עם הסדר

 

 , רב בכבוד

 ________________            ____________________           ____________________    ח"רו

 תאריך          חותמת             חתימה

 

____________________            ________________             

 טלפון מספר    כתובת                

 

___________________                                                              ________________                           
 חתימה                                                                    תאריך
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 5נספח א' 

 

 )להלן:"החוק"( 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר

 

 וכי האמת את לומר עלי כי כחוק וזהרתישה לאחר_________,  שמספרה . ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
    נותן הצהרתי זאת להוכחת עמידת , כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה

 למכרז כדלקמן: 8.2-ו 8.1"( בתנאי המפורט בסעיפים המציע)להלן: "

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע. .1

לאספקת  11/2020 מספר למכרז ובתמיכה ,בשמו ומטעמו של המציע הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, .2
 ."( המכרז: "להלן)עובדים למתן שירותי ניקיון למוסדות העירייה

 

עיינתי ומחקירה ודרישה  העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם .2
 שביצעתי.

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני העבודה  

עבירות לפי חוק עובדים זרים  עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי .3
,ואם  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-תשנ"א ,(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

ההרשעה  שת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועדעד למועד האחרון להג -עבירות כאמור  הורשעו ביותר משתי
 האחרונה בעבירה.

 .1981-, תשמ"א(רישוי) "שליטה" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות-המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו .4

 ב לחוק.2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .5

 לחוק 1ב2לפי סעיף  הצהרה –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

אינן חלות על  ("שוויון זכויות חוק) להלן:"1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .6
 המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.

ד למנהל הכללי של משר עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות 100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .7
לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף  העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום

 .ליישומן לשם קבלת הנחיות בקשר -

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

  אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה רמאש_________  דין עורך, אני

  האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 6נספח א' 

 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות 

 לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

, ח.פ. ______  )להלן:  11/2020אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז 
"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, החברה/המציע"

 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו ומוסמך
 

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 שמעו בחוק החברות.כמ "בעל עניין":

 

 למתן שירותי ניקיון למוסדות עיריית עפולה. 11/2020הנני מגיש/ה הצעה למכרז פומבי מספר  .א

הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע; או הנני בעל מניות גם בחברות הבאות ______________ (נא לפרט)  .ב
 להלן ייקראו "החברות האחרות".

ות, ככל שישנן, מקיים את כל חובותיי בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה אני מאשר כי אני והחברות האחר .ג
 המפורטים להלן, ואני מתחייב להמשיך ולקיים בתקופת ההתקשרות, ככל שאזכה, את האמור בחוקים הבאים:

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 .1949 -רים )החזרה לעבודה(, תש"טחוק החיילים המשוחר -

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 .1959-תעסוקה, תשי"טחוק שירות ה -

 .1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 .1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

 .1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 .1996-ק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וחו -

 .1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  -

 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -
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 .2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 .2000-ס"אלחוק מידע גנטי, תש 29סעיף  -

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב -

 .2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

 .1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף  -

 .2011-חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -

 .2013-קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג חוק העסקת עובדים על ידי -

 .2013-צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג -

 .2014.2.5,מיום  1957-צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז -

 .אהצו הרחבה בדבר תשלום דמי הבר -

 .צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה -

 צו הרחבה לפנסיה חובה. -

 .צו הרחבה לעניין דמי חג -

 .צו הרחבה בעניין תוספת יוקר -

 

 .הנני מאשר, כי לא הורשעתי וכי גם החברות האחרות לא הורשעו בעבירה פלילית מסוג פשע 

 .ני מאשר, כי לא הורשעתי וכי גם החברות האחרות לא הורשעו בעבירה פלילית מסוג עווןהנ 

 .___________  הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי ונגד החברות האחרות כתב אישום מסוג 

כתב אישום בגין ( יש לפרט נגד מי)____ הנני מאשר, כי תלוי ועומד נגדי ונגד החברות האחרות ___________ 
 עבירה מסוג _____________.

הורשעו בעבירה פלילית  )יש לפרט נגד מי)הנני מאשר, כי הורשעתי ו/או החברות האחרות _______________  
 ._____________ מסוג

העבודה המפורטים לעיל  שישנן, לא הורשעו בגין הפרתם של חוקי הנני לאשר כי הנני וכי גם החברות האחרות ככל 
 שירותי ניקיון. מתןל 11/2020בשלוש השנים שקדמו לפרסום מכרז פומבי מספר 

 (מספר קנסות)) ____ (פרט נגד מי)ועל החברות האחרות, ככל שישנן  (מספר קנסות)הנני לאשר כי הושתו עלי ___   
ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בגין הפרה של חוקי קנסות על 

 . העבודה המפורטים לעיל בשלוש השנים שקדמו

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .ד

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 בפניי עצמו את זיהה אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  וםבי כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי  האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        

 חתימה      חותמת        
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  7א'  נספח

 נוסח ערבות למכרז  

  )ערבות השתתפות(

 

 __________ תאריך

 לכבוד

 עיריית עפולה

 כתובת__________

 

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

 בלתי, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, קבלןה" – להלן_________________ ) לבקשת .1

: להלן) חדשים שקלים אלף( )חמישים 50,000 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה

פיתוח והקמה  עבודות לביצוע 14/20בקשר עם מכרז פומבי מס'  הקבלן מאת שתדרשו"(, הערבות סכום"

 . עיריית עפולה עבור שכונת לב העמקמערכות השקיה וגינון ב

 מיום ימים( שבעה) 7 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

 לנו להציג עליכם שיהיה בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם

 ובלי, כלשהו באופן להוכיחה או דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך

 .הקבלן נגד משפטי בהליך לפתוח או, הקבלן מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה

, הערבות סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .3

. הערבות סכום על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד

 הערבות סכום יתרת לגבי בתוקפה הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך

 . ממומשת הבלתי

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום   .4
15/07/2020 

 .ומבוטלת בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד 23/10/2020 ליום עד בתוקפה שארתי זו ערבות .5

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .6

,רב בכבוד                

 [הערב וכתובת שם]
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 8א'  נספח

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

 :____, מס' רישוםהמציע, באמצעות מורשי החתימה מטעמו, ___________________

 :מצהיר בזאת, כדלקמן( "המציעלהלן: "( ________________

 

 

לאספקת שירותי ניקיון אינה  2020/01ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס'  

 .סודיים כוללת פרטים 

במקרה של ]ינם כדלקמן הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים ה 
 חרים[:לצרף עותק נוסף של ההצעה, שבו החלקים הסודיים מוש מילוי חלק זה, יש 

 

 

 

 

 ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים .א
בהתאם לחוק חופש המידע, ו ,בתקנותמסמכים, בהתאם ובכפוף לקבוע בשונים, עיון 

 .1998-התשנ"ח

נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אני  .ב
אחרים, אם אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר 

 .לכך

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .ג
האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון סודיים גם בהצעותיהם של המציעים 

 .בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים, וכי שיקול הדעת בדבר היקף  .ד
זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם 

 .ייבות רשות מינהליתלהוראות כל דין ולאמות המידה המח

 

 

 חתימה וחותמת       תאריך

 

 

 

 :)במקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות X נא לסמן
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  9נספח א' 

 הצהרת המציע

 שמספרו______________   מטעם חתימה מורשה______________  שמספרה. ז.ת נושא______________  מ"הח אני
ח והקמה מערכות השקיה וגינון עבודות פיתו לביצוע  00/00 מספר מכרז עם בקשר, בזאת מצהיר"( המציע" :להלן) ______________

 :כדלקמן"(, המכרז: "להלן) עיריית עפולה עבור לב העמק

 הנדרשים השירותים לביצוע הדרושים והאמצעים האדם כוח, הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע בעל הינו המציע .2
 כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות, כלשהי מניעה של קיומה על לי ידוע לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון, החוזה פי על

 לגרוע מבלי. דין פי על או המציע הצעת, החוזה, המכרז פי על מהתחייבויותיהם איזו לקיים מטעמו למנהל או למציע להפריע
 .האמור מכלליות

 .ומדויקים נכונים היותם את מאשר ואני ידי על נבדקו המציע בהצעת שפורטו הנתונים כל .1

 כיום המתבצעות העבודות את ,לעבודה המיועד השטח את ,לאתר הגישה דרכי את בחנתיי את שטחי העבודה, ביקרתי ובחנת .2
התנאים והיקף העבודה לפיהם  האחרים והסידורים המתקנים וכל הקיימים המבנים מקום את ,אחרים קבלנים י"ע בשטח

 אצטרך לבצע העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. חמציע  יש בכוחו להשיג את כל כוה .2

 זה למכרז פוטנציאלים מציעים או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת זו הצעה .1
 .המכרז עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף או הבנות, הסכם

אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות  כי, מצהיר הנני .1
 דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

 .1996 -ו''התשנ ,אדם חכ קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה ,אדם כח חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .1

 או/ו המידע כל למציע/לי ידועים וכי ,המכרז נשוא העבודות לביצוע העירייה דרישת למציע/לי ומובנת ידועה כי ,מצהיר הנני .1
 .ובמועדן במלואן, כאמור, העבודות ביצוע לצורך הרלוונטיים הנתונים או/ו העובדות

 .הקבלנים בסיור השתתף המציע מטעם נציג/אני כי, מאשר הנני ..

 המציע/אני, תתקבל להלן ההצעה ואם לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין העירייה שקבע התנאים כל את מקבל המציע/אני ..2
 מסמכיב כמפורט הזמנים בלוחות העמידה עניין לרבות , פיו על ולפעול המכרז למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב
 .המכרז

 היקף את להגדיל או להקטין הזכות לה שמורה, של העירייה והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול תאםבה ,הנני מצהיר כי, ידוע לי .22
 את לבצע ולא המכרז את לבטל הזכות שמורה שלעירייה לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות
 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי העירייה של והמוחלט הבלעדיה דעת לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות

 שכר לחוק ובהתאם 1991 -א"תשנ(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע .21
 הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה מחוקי כמתחייב בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, 1987 -ז"תשמ, מינימום

 . עליו החלים האישיים וההסכמים

 או/ווהעירייה  ,ל"הנ בתקנות כנדרש עבודה מנהל למנות חייב אהיה ,זה למכרז בקשר העירייה עם התקשרות בכל כי ,לי ידוע  .22
 ידוע כן כמו .הבטיחות בנושא דין כל י"ועפ מהתקנות ,הפקודה מהוראות המתחייבת כלשהיא באחריות יישאו לא המטעמ מי
 או ציוד או מכונות של בטיחות בדבר ,עבודה מפקחי י"ע הניתן ,בטיחות צו לקיים ההחוב המבצע כקבלן עליו שחלה למציע /לי

 1954. -ד"תשי ,העובדים על הפיקוח ארגון חוק י"עפ כנדרש ,העובדים של ורווחה גהות ,שיפור צו או ,סכנה המהווים חומרים
 .לעירייה המציע ביו שייחתם ההתקשרות וחוזה זה חוזה של הפרה ומהווה עבירה הינו ,החוק הוראות מילוי אי

 .לנכונותה אישור לקבלת ,המדינה מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,לעירייה כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .22

, המכרז פי על התחייבויותיו את סייג ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות למכרז המצורף והחוזה המכרז הוראות .21
 . דין פי ועל המציע הצעת, יונספח על החוזה

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .21

 

 תאריך:_________     ___  __________     ___   תפקיד אצל המציע: __________ שם:

 

 _____________חתימה+חותמת:
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 אישור

 

 בתעודת בפניי עצמו את זיהה אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות
 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר

 

___________________                                                             ___________________ 

  חתימה          חותמת
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 10נספח א' 

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר

  לכבוד

 עיריית עפולה

 

 א.ג.נ.,

 

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית עפולה הביא  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 ( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א )א 122סעיף  

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  
 -ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה ; לענין זה, "קרוב" 

 או בת, אח או אחות."בן זוג, הורה, בן 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: 12כלל  

חבר מועצה או  -"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"   
 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1ה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )רא

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  

זוגו או שותפו או -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן 
 ום עבודה המבוצעת למענה."סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובש

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של  
 ה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.העיריי

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –אין לי בן  

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  
 הצהרה לא נכונה.

 ל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעי 

( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת 3א )ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  
א)א( לפקודת העיריות ובלבד 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאי להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3העירייה ברוב 

 שור ותנאיו פורסמו ברשומות.שהאי

 

 חתימת המשתתף: __________ שם המשתתף: ___________________  
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 נספח ב' 

  מפרט טכני

 מכרז לביצוע עבודות הקמה מערכות השקיה וגינון 

 רשימת מסמכים

  בפרט. 41נתיבי ישראל פרק המפרט מבוסס על המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת משרד השיכון ו .1

 השלמות למפרט הכללי לעבודות בניה. -טכני מיוחד מפרט   .2

 כתב כמויות לעבודת פיתוח, גינון והשקיה  .3

 
 

  גינון והשקיה - 41פרק  -

 

 עבודות השקיה - 41.01

 

 מפרט מיוחד לעבודות השקיה בנוסף על המפרט הבין משרדי

 מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי,  

 ולא להפחית מההנחיות, אלא להוסיף.

  

 כללי 41.1

 שלבי הביצוע ופיקוח עם נקודות עצירה:

 על הקבלן לקבל את אישור המפקח על כל אחד מהשלבים הבאים לפני המשך עבודה:  

 פיתוח השטח לפי תכנית כולל יישור ופילוס השטח. .1

 הכנה גננית. .2

 ביצוע מערכת ההשקיה. .3

 ביצוע תכנית נטיעות. .4

 .) במידת הצורך ( ן ושונותרהוט ג .5

 

 הוראות מיוחדות:

  .כל ציוד ההשקיה יהיה חדש 

  25לא יהיה מעבר ישיר בין קו מספק לקו מטפטף אלה עם קו מחלק בקוטר מינימום של 

 מ"מ.

  לפני הראש. 10 –אחרי הראש ו  6דרג צינורות ההשקיה יהיה 

 צמחיה קיימת בשטח גם אם לא מצוינת תעקר רק באישור המפקח. 
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  הספקת השתילים תעשה לאחר מסירת רשימת ההזמנה למפקח, דוגמאות, ובירור

ואישור של המפקח שהזמנת השתילים מתאימה לפי ההזמנה. כל השתילים ייבדקו גם 

 בשטח ויקבלו אישור לפני השתילה שהם מתאימים.

  הכנת השטח לשתילה ובייחוד במדשאות תהיה ע"י מתחחת באדמה לחה ולא באדמה

 ו רטובה ולא עם שיני בובקט או כל צורה אחרת.יבשה א

 .עלות הצנרת כוללת בתוכה גם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתה 

 .עלות המחשב כוללת בתוכה גם התקנה ושירות בשטח לשנה 

 .עלות השרוולים כוללת גם את החפירה 

 חזרת את ה םעלות השרוולים בשטחי ריצוף קיימים כוללת גם את החפירה כאמור וג
 המצב לקדמותו.

 

 טחבשיימים ק קניםמת -

ן ג הוטריקרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, -ם או תתיימתקנים עילל מוךסב ודהעב

כפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי ב וצעבת –וכדומה 

 ך למתקנים.נדרשים לביצוע עבודתו בסמוה הירותהז

תקן מ חוםבתלפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה ח רקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטק-תת רכותמע

גרוע מאחריותו המלאה ל יכדקרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו -תת

 רקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.ק-תתוהבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או 

אזור ב בודההעקרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את -ודה במתקן תתעבאקראי, במהלך ה, בבלןקה קלנת

 עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.

 שלבי הביצוע -

 וע העבודה.שלבי ביצוע העבודה ייקבעו  תוך תיאום עם המפקח, ובהתאם ללוח הזמנים לביצ

בכל מקרה יהיה המפקח הפוסק היחיד בקשר לביצוע שלבי העבודה, מבלי שהקבלן יוכל לדרוש כל תוספת שהיא 

 עקב הוראות המפקח המתייחסות לנ"ל.

כמו כן ראשי המפקח להורות לקבלן לשנות את שלבי העבודה בהתאם למצב בשטח ולשיקול דעתו, והקבלן חייב 

 אלו, בלי לדרוש תוספת כל שהיא עקב כך.לבצע עבודה על פי הוראות 

 

 ימוןסו ידותמד -

בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ לפי ע רמגעם 

נטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כמו כן יסמן הקבלן ל ורב ירתפח נילפהתוכניות. 

 יחייב אישור המפקח. יקוםבמכל שינוי  .קיהשההבשטח את רשת 

 הכשרת קרקע  -

ס"מ  30הדברת עשבייה )באמצעים מכניים או ריסוסים( עידור ותיחוח לעומק הסרה והכשרת הקרקע כוללת 

 סיקול והחלקת השטח בגמר העידור בשיפוע אחיד ורציף. 

, דישון, תיחוח ויישור סופי )דישון כולל מ"ק/דונם( 10הכנת שטח למדשאה או לכל שטח גינון אחר כולל קומפוסט )

 ק"ג/דונם אשלגן(. 50ק"ג/דונם סופרפוספט,  100
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 חיבור למקור מים  -

 , לביצוע חיבור המים. רשות המקומיתהקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של ה

 . תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר

,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד למסירת תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן

 .   הפרוייקט לאחזקת הרשות

למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת הפרוייקט לאחזקת 

 הרשות המקומית.

 

 בדיקת לחץ -

 לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון. התכנית מבוססת על 

 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים.

 0ויהיה בין  קשייבדום הספיקות חהקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. ת

בדיקת הלחץ  לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן. מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן,

 בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.

 

 ניםתק -

מריקאי ו/או א ן ישראלי,תקכל  עפ"ימאושרים ו יניםתקבזרי ההשקיה א יויההצינורות ו שקיהההבזרי כל א

להעביר רשימת חומרים למפקח לצורך ופאי ובהתאם להנחיות העירייה. טרם הכנסת חומרים לשטח על הקבלן אר

  .אישור

 שקיהההסימון למערכת ו ידהמד -

 .היםבעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גי סימוןהו דידהמ. 1

 משוישואורדינטות בתכנית הק מדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע ת הא תחיללה. 2

 קו בסיס לפריסת המערכת.כ

בקת סיד. א יידסומן על י פירהחה דות. תוואיית די י לע ומנויסקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  מ .3

ל ידי ע ינויהשטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר אישור ל סכל ע

 המתכנן.

 

 שטחה קויני -

אופן ' בווכ, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פסולת נקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודהל בלןקהעל 

ת א חיקרי בלןקה .סביבתו, עפ"י כל הוראות הבטיחות המתבקשותובעה באתר נושיימנע כל הפרעה למהלך הת

סילוק, הדרכים ל קוםהמהפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות. בחירת 

 ל הקבלן.ש לעדיתהבות להשתמש בו הינם על אחריותו המובילות אליו, וקבלת הזכ

 ודתועבתהיה העיריה רשאית להפסיק את ר, י מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושו מא לןקב

 .נאי יסודי בחוזה ע"י הקבלןשל תפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה ע

 

 חסכון במים  -
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 שקיהלהפי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות המותרות  לע שקהוי טחהש

קפיד על מילוי כל י בלןהקוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים, , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב

 נוגעות בדבר.ה שויותהרות וההוראות של נציבות המים ושאר נהחוקים, הצווים, התק

  הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ יגהחרל ל כע

 .קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחהמפקח, יקוזז קבלן מחשבונו 

 

 (AS –MADE) וכנית עדותתהכנת   -

 ראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן לקעבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן ה למתשהעם 

 שיטת מדידה דיגיטלית. המדידה ( בAS-MADEודד מוסמך מפה מצבית )ממצעות אבלהכין, 

 בסיום עבודת הנטיעות כולה.ו קיההשתבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת 

ט אחרים  רמו מדיה ופו)א DXFמסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט י פותמל וסףנב

 (.פקחהמכפי שיקבע בכתב ע"י 

 . מלחשמפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק וחברת ל ודיםקה יפרסמ

 דשה.ח ראלשי –במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות  םל  הפרטיכ

נני,  ג פולטישר קיבלו , אתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה להת צביתמה פהמה

 קוח.לפי דרישות הפי

נרת, צצינורות, עומק הטמנת הה ריקטבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  , עלולכי ידעהמ

קור מים, תקשורת מחשבים, מקור מ יקוםומהשקיה, פירוט ה שרארוט ומיקום  , פביזריםהאפירוט ומיקום 

 וד אלחוט.בלי פיקוד, צי, כקיההשך צנרת חשמל, בקרת הלחשמל ,נק' חשמל כולל מ

 .שקיהההיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה למפת : מיעותטנ ורבע

 מתכנןשליום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך  14דאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ ל בלןקהעל 

פעלה כתנאי ה כניתתוג לפיקוח לעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להצי ותהשקיה תהיה אפשרה

 למסירה הסופית.

בודות ע יצועלבל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה כ ולםשתא ל

 הגינון וההשקיה.

 חבריםמו רתצנ -

סומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של מ יוהחומרים פלסטיים ימ נורותי. צ1

ת פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע א טוםאלש ש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יי בריגיםהתהמערכת את 

 שיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.ח נועמיש ל .ימהפנחדירת לכלוך 

היו בעלי טבעות י וכביםרה .ועהקבת בעיהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טצנרת הפוליאתילן ל חבריםמ. ה 2

 .רוסטהניברגים מגולוונים ובעלי טבעת  4אטימה ,

מחברי  (.ץנעת ילועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחקבם אטמי טבעת ע רגההבמחברים יהיו מחברי ל ה.  כ3

 יה."פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשק

 

 ירהחפעומקי ו ירהחפ -

 .ייםידתעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ה ירתפח
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 קום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.מבכל 

                         ליאתילןפוחפירה לצנרת ה מקיעוא. 

 בס"מפירה ח מקוע             צינורה טרקו

 ס"מ מכסימום. 50                  מ"מ ולמעלה 75

 ס"מ     40                 מ"מ 63-40

 ס"מ 30מ"מ ומטה                                                      32-25

 טוףטפ -

אש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה ר ללכוהוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כל הא. 

 .פטוףלטאת האופייני  להוסיף להוראות

 ינורמצובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מ ינורותצ טמנווי – ציםלעב. 

 בעותהטיתדות ) כאמור בסעיף ב'( ביצוע  3 -טפטפות לעץ,. כל טבעת תיוצב ב 10פטוף) כאמור בסעיף ג'( שתכלול ט

 כנן הצמחיה. מון מיקום העצים ע"י מתסיהיה לאחר י

 ג. לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע.

טפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות יונחו ה וחותלש –דרוניים מ ד. בשטחים

 מדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.ה ורךלא

 

 ווליםשרהנחת ו ירהחפ -

 פירהחל נותכה

ת קרקעיות כגון: ת תיתתשצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות מביצוע החפירה על ב ניפל

ישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת א קבלולקווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' 

של ן ברור מוהחפירה. כולל סי ות לקרות בזמןלת הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלוא כיןהל יועלהחפירה. 

 .מוטטותהתתעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד ה

 

 רתצנמעבר ל ווליםשר

ו חוצה הצינור שביל, ב וםקמ לכבשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.  

ר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב צ ברמעבהם ר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח קימדרכה, כביש או 

חזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה , הפלטאסלקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי 

ראש ובכתב מ מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור ע"י המתכנן. ביצוע רתאחכמתוכנן, אלא אם נדרש 

שיכה מ טחותוך השרוולים יותקן . ב מר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכניתחומ יההי וולרש .מפקחמה

במשטחים מרוצפים או ו דרכותבממ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו.  8מניילון בעובי 

 .נןהמתככבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות 

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום  20 אדמה יבלטוב וטמניםמה ווליםרש

ת ו ע"י צבע . אא/ול השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ש דויקהמ

 אשר התעלה עדיין פתוחה.כסימון מכינים ה

 תכת / פוליאתילן/ אחר/ מ C.V.Pפירה לשרוולי ח מקיעו
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חוצה כביש יונח ה וולרש. בישהכשרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן נחת הה מקוע

יצופים  , ר דרכותמב וולרם לא נקבע אחרת בתוכנית.  ש. אופייםהסש ביתחת לפני הכמ חותלפס"מ  100בעומק של 

 ס"מ . 40וכדו' יונחו בעומק של 

 

 

 

 (רכתמעקרה )ראש ב שרא

ולל מד מים מגופים וארון הגנה. מיקום הראש וצנרת , כוכניותבתה תעשה עפ"י פרט כמפורט אש הבקרר קנתהת. 1

תכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את ה פתבמהחיבור יהיו כמפורט 

 פני הביצוע.ל פקחהמאישור 

 .לפני הרכבת ראש המערכת לשטחל אישורו . יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקב2

ביזר בצורה כל אראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק ה יזריאב .3

 , רוזיהוק ניבפעמידים ה חומריםומאביזרים יהיו אחידים באתר כל הנוחה. 

 טוף עשויים פלסטיק.ז. המגופים ההידראוליים לטפלימגופים יהיו עשויים מברונזה או פה

יאפשר פרוק נוח ומהיר של כל ש קוםמב  תקנווי קורדיםרותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הי ורדיםקר .4

 פני ואחרי מד מים ו/או מסנן.ל דוגמא:כ תידעב ערכתהמאש רמצויים בה ביזריםהא

 תכנון,ב טפרראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי ב ביזריםאה .5

 פים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.מגו

 זוית או מצמד רקורדב מוששיהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י מ ציאותהי .6

 קרקע.ל ונכיםאמ במוטות בלבד 10פוליאטילן דרג  -זקיפים מ י"עירידה לקרקע  הו

 בד.לב ולווניםמגת ראשי הבקרה במיצבים ממתכת א ייצבש ל. י7

 .שקיהההבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ה אשירב רזיםהב. 8

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.

 ס"מ. 10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 9

 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 10

 

 

 קעירק לע–גנה ה וןאר

  ידותמע תקןוב    IP – 65שנים  ברמת אטימות  10-היה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים לי רוןהא   א.

0660 .VDE  פול כ ילהנעגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט ב תוכנןשיהיה מסוג ודגם י רוןאה

 ל.+ מכסה למנעו

 שתאפשר פתיחה קלה של  דלת הארון . ךס"מ מעל פני השטח, כ 20ל ש גובהבותקן על גבי סוקל מוכן י רוןהא   ב.

 נעלו בצורה קלה.י לתותיושדמפולס, כך ה היי רוןהא ג. 

מסרו למפקח ואחד יישאר אצל הקבלן עד י פתחותממ  2היה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, י נעולמד. ה

 דה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.עבוה יוםלס

 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה. 

 ס"מ מדופן הארון. 20ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 
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 ז. בארון המשאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.

 

 יחידת קצה אלחוטית  

ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב אזורי ומרכז  הרשות המקומיתמאושר ע"י או ש"ע  גם"המחשב יהיה מסוג "א

 בקרה במשרדי המחלקה. 

 

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. 

ה. על כל חיוויים. תתריע על כל חריגה מתכנית ההשקיי 4מגופים וקבלת מינימום  12תשלוט באופן עצמאי על עד 

 חריגה מתכנית ההשקייה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.

 ספיקה מעל ומתחת למתוכנן  סוגי החריגות:

 פתיחת מגופים ללא תכנית             

 אי פתיחה של מגופים עם תכנית             

 .חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(                

 ל ותבקר השקייה, עפ"י חישובי כמויות. פעית

 תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקייה. 

 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 תחובר לסוללה נטענת. 

ות הרשות , לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח ולדרישV.DC24 תחובר למקור אנרגיה  

 מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד(. 

פוקסי צבוע בתנור במידות אתוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי 

 הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן.

עיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים ל ותכולת המחיר: רהתיאו

 העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.   

 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

וטית מ' מיחידת הקצה האלח 20פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל  תצינוריו)המחיר אינו כולל: כבלים, או 

 וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

 : חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה* 

, עם תו הרשות המקומיתמ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י  6בגובה   2תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר "

 אמפר/שעה. 7 , עם סוללה נטענת בעוצמה של  W10תקן. התא יהיה עם הספק 

 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת. 

לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. בתחתית עמוד התאורה 

 . V.AC220 - V.DC 24.יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 

מל וכן בתיאום ובהנחיות המחלקה לשירותים העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החש

 . התפעול במנהלהנדסיים 

    אוAC  , )בהתאם להוראות היצרן(,  LATCH ,V 24 - V12: סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים סולונואיד

DC"או ש"ע, עם אפשרות הפעלה ידנית.  /"ברמד"תוצרת "בקרה 
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והתחברות  10מ"מ דרג  8ניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומי

לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת בברגי פיליפס, או באופן אחר 

 שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף, מעל למתוכנן.

 ן מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. התקנה ע"י מתקי

                                   מגולוונת. מותקן על פס מתכת DC אוV24 , AC: יח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים, אופן המדידה

 ד למסירה סופיתע זוקהחת ודותעב

         לילכ 

–עבודות בניה ל לליכה פרטבמ   41.5חזקת גנים הוא פרק אחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאה ודותבעכל 

 . 2001הדורה ראשונה מ

הן , ולואיםמיגון שתילה וזריעת כ גינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות,ה זוקתחת ודותעב

 מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.

"י ע יקבעשיחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום היה מקצה המסעה )אספלט( עד לקצה תי בודהעה וםחת

 (.AS  MADEהמפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )

בור ע לוםתששתילה זריעה ומערכת השקיה כולל ל מחירי היחידהב ולכלחזוקה לפי סעיף זה ת ורבע שלוםהת

 .צריכת מים להשקיה

  

 קיההשאחזקת מערכות ו פולטי

 עלתוהפלא תאושר השקיה ללא הם קיים בקר פריצה ב ערכותבמ

 .אשונההרכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה ו קיהשהה רכתמע

 ת הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו א דוקבין בלקה

 קופתבתה אחראי, א תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהי. לקוןית ורשיםדה

ילוי התקלה, ג עתמששעות  12נותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך קיבודתו, לתחזוקתה ותע

 דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות     נזילות,

 ים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  מ ריצתבפהכרוכות  

 על ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו יםגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשפ רכתעמ קילח .קלההת 

 ו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם  יל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יה. כבלןהקשבון ח 

 ת אישור המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל א בלויקתקן  

     דרש.נ טרקו 

 על הציוד והאביזרים מפני   רהחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמיא ראיחא בלןקה 

 כיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר ו חתההשגניבה  

 מערכת.ל קנזלמניעת  

  

 שקיהלהבשעות המותרות ל פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, ע שקהוי טחהש

קפיד על מילוי כל י בלןהקוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים, , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב

 נוגעות בדבר.ה שויותהרות וההוראות של נציבות המים ושאר נהחוקים, הצווים, התק

  הוראות  יעפ" כמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או  מ יגהחרל ל כע

 .קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחהמפקח, יקוזז קבלן מחשבונו 
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 גינון ונטיעות -  41.2

 נטיעה ושתילה        

 של משרד החקלאות,  כל הצמחייה חייבת להיות בסטנדרטים

יעה ושתילה כוללים . כל הסעיפים לנטלפני אספקה לאתרהעצים ,השיחים והדשא יקבלו את אישור המתכננת במשתלה 

 בסמוכות לעץ וקשירה. 2חפירת בור, זיבול בזבל אורגני  דשן כימי ונטיעה/שתילה 

 סמוכה לעץ .1

 למפרט הכללי. 41035כתוספת לסעיף 

מטר .  2.5לכל  העצים  להם ידרשו סמוכות בהתאם להנחיות המפקח, יתקין הקבלן שתי סמוכות לעץ בגובה 

 הסמוכות כלולות במחיר העץ.

  

 צים מעוצבי  גזעע .2

 יאושרו ע"י המתכנן והמפקח לפני ביצוע הנטיעה. –עצים מעוצבי גזע 

 המפקח רשאי לפסול כל עץ אשר אינו עונה על כל דרישותיו.

 הקבלן יספק עצים תואמים הגדרות בכתב הכמויות ובתכניות וכלל הדרישות של הגדרות משרד החקלאות לכל סוג .

 מ' 2.5זרועות, הגזע יהיה מעוצב בגובה  3עוצבי גזע עם העבודה כוללת: אספקת העצים מ

 20ס"מ. שתילת העץ, מילוי הבור באדמת גן מעורבת בזבל אורגני  100x100x100מינימום  2מינימום, קוטר הגזע "

 ג"ר אוסמוקוט. 100-ליטר לבור ו

ירי היחידות של אספקת מ' אספקת הסמוכות והקשירה יכללו במח 2.5הידוק ותמיכה ע"י סמוכות מחוטא באורך 

 העצים, סידור צלחת, השקיה, עטיפה וסיוד.

 עצים בכירים מאוקלמים מאדמה .3

 עצים בכירים מאוקלמים מאדמה יאותרו ע"י הקבלן במשתלות, יסומנו, יאושרו ע"י המתכנן במשתלה .

 בחירת העצים וסימונם יעשו  בהשתתפות ובאישור המפקח מטעם העירייה !! 

 נוף והובלה .מחיר כולל גם מי

 :  עצי בוסתן .4

עצי הפרי יסופקו ממשתלה המתמחה בעצי פרי עם תעודת משלוח ואישור הזנים כפי שמופיע בתכניות. עצים 

 מורכבים יסופקו עם אישור המגדל לזן שהורכב. יתבצע סיור במשתלה לאישור העצים טרם הבאתם לשטח.

 

 נטיעת שיחים .5

ס"מ לפחות ומילוי הבור בזמן השתילה אדמת גן  30x30x30ר במידות נטיעת שיחים העבודה כוללת חפירת בו

.יש להקפיד בזמן השתילה כי שורשי   ואוסמוקוטליטר לשיח  1מטיב מאושר, קומפוסט זבל אורגני בכמות של 

הצמחים לא יובאו במגע ישיר עם הזבל. איכות השתילים המסופקים ע"י הקבלן טעונה אישור המתכננת והמפקח 

 ס למקור האספקה, והן ביחס לגודלם ואיכותם.הן ביח

 המדידה לפי יחידות כולל אספקה, שתילה, דישון ואחריות קליטה.
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 דשא .6

דשא מסוג  לפי דרישת העירייה.  מרבדי  הדשא יהיו ממשתלות המגדלות דשא בקרקע קלה בלבד. ללא מחלות 

 ומזיקים וללא יריעות רשת פלסטיק.

 ם יסומנו מיקומיי הממטירים לאישור המתכנן השקיה. טרם ביצוע צנרת לממטירי

 שטח הדשא עם טופוגרפיה של "גבעות" . יש לקבל אישור לשיפועים טרם ביצוע מערכת השקיה.

 
 תחזוקה עד למסירת העבודה

 במפרט הכללי ובכפוף למפרט טכני לאחזקה . 4105בחפיפה לסעיף 

חודשים, 3. החל מתאריך זה, לפרק זמן של נון של העירייהומנהל אגף גי תאריך גמר העבודה יאושר ע"י המפקח

 כל הגן כולל ניקיון.את הקבלן יתחזק 

 

הדברת  סידור צלחת,, וכוללת: עישוב, עידור, 41.5ופרק  התחזוקה הינה לפי מפרט אחזקה של עיריית עפולה

 ה של הצמחייה.מחלות ומזיקים, השקייה, כיסוח דשא, דישונים, גיזום וכל הנדרש להתפתחות וצמיח

 החודשים תהיה מסירת העבודה.3בתום 

 ממועד מסירה ראשונה עלות המים תהיה על עירייה

 

 אחריות

 במפרט הכללי. 41.05בחפיפה לסעיף 

הקבלן אחראי לקליטת כל השתילות,   העצים והדשא, במשך תקופת התחזוקה והטיפול. בתום תקופה זו על 

 נקלטו, בשתילים ועצים חדשים.הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא 

 כנדרש במסמכי החוזה. –טיב השתילים שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם 
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 נספח ג'

 
 חוזה

 
 

 20/14למכרז מס' 
 

 2020שנערך ונחתם עפולה ביום ______ לחודש ____שנת 
 

 

 עיריית עפולהבין:                

 ,עפולה 47יהושע חנקין מרחוב  

 ("העירייה"  )להלן : 

 מצד אחד;

 

 

 לבין:                 שם _________________ח.פ. ______                       

    מרחוב _______________________             
    טל': ____________ פקס:      

       דוא"ל:      

      

 : "הקבלן"(להלן)                                                                                        

 מצד שני;

פיתוח והקמה של  מערכות השקיה וגינון בפארק מרכזי  לביצוע עבודות  14/20פרסמה מכרז מס' : והעירייה הואיל
 "(;המכרז)להלן: " (  בתחום העיר  עפולהC1בשכונת לב העמק )

 :  והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;והואיל

: והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן לביצוע עבודות פיתוח והקמה של מערכות השקיה וגינון בשכונת לב ואילוה
 "(;העבודות/השירותיםהעמק בתחום העיר עפולה, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "

גע למתן השירות נשוא  : וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנווהואיל
 המכרז בהסכם זה;
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 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

העירייה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל בזאת מאת העירייה את ביצוע  1.2
 כרז וזכייתו.העבודות בהתאם לתוצאות המ

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה את שטחי הגינון, רחובות העיר, ביקר ובחן  את שטחי  1.3
העבודה, התנאים והיקף העבודה לפיהם נדרש  לבצע העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה  

 וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.

בלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהוראות לשם ביצוע העבודות הק 1.4
 המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.

 

 הגדרות .2
 

 .עפולה עירייה - "העירייה"

 לרבות כל מי שבא מטעמו. – "גזבר העירייה"

 סמנכ''ל תפעול העירייה ולרבות כל מי שבא מטעמו. –  "המנהל"

 ונציגיו ומורישי גם  –הזוכה במכרז; ובכל הקשור להתחייבויות הזוכה  המציע -/הקבלן" הזוכה"

 .השירותים בביצוע ומטעמו בשמו משנה, הפועל המוסמכים, וכן עובדיו וכל קבלן

 עבודות לפיתוח והקמה מערכות השקיה וגינון כמפורט במסמכי המכרז. –  "העבודות"

 

 

 תקופת החוזה .3
 

ולאחר חתימה על חודשים מחתימת החוזה (  12) ועד ויקט יהיה בתוקף עד לסיום הפר זהחוזה  3.1
 פרוטוקול מסירה והשלמת כל ביצוע העבודות הנדרשות.

אף האמור, לעירייה שמורה זכות הברירה )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת  3.2
פות תקו 3-חודשים )להלן: "התקופה המוארכת"( ועד ל 12"(, של עד תקופת ההארכה)להלן: "

 לכל היותר והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. 

היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת התקופה  3.3
 המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה תתבצע  הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה  3.4
 יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי העניין. 60בהודעה בכתב לקבלן 

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  3.5
ם פיצויים כלשהם עקב יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלו 30וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

 הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 יחסי הצדדים .4
 

קבלן עצמאי ובשם -מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין 4.1
מעסיק בין העירייה לבין הקבלן, עובדי הקבלן -מקרה לא ניתן לפרש את ההסכם כיוצר יחסי עובד

מו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו או הפועלים מטע
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ואין הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד  לו 
  .סיקו, מאת העירייהממע

משכורת,  הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל 4.2
תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות, מענק 
מצוינות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד 

 ומעסיק וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
לום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד תחויב העירייה בתשהיה ו 4.3

חויב כאמור לרבות הוצאות משפט תבו  הקבלן את העירייה בכל סכוםוישפה ממעבידו יפצה 
 ושכר טרחת עו"ד.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידיו, בקשר לביצועו של הסכם זה, כל תשלום או  4.4
פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות  זכות המגיעים להם על

. שכר השעה אשר ישולם על ידי הקבלן לעובדיו לא יפחת ("הוראות הדיןלהלן: ")הסכם זה 
ובכל מקרה עלות זו לא תפחת  ,מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז

הרווחה והשירותים החברתיים ומתעדכנת  ,שר העבודה מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי
מעת לעת. יובהר כי במקרים שבהם נספח התמחיר שנקבע במכרז מיטיב עם העובד לעומת 

הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לקבוע בנספח התמחיר. 
לן לשלם לעובדיו את כל רכישי מבלי לפגוע באמור מתחייב הקב .החוזה ועילה לביטולו המידי

השכר המושלמים לעובדי ניקיון על פי דיני העבודה החלים על העסקה זו מכוח חוק ההגברת 
, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי 2012-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

בלני שירות , צו העסקת עובדים על ידי ק2013-השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג
, צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק 2013-בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

 (.5.2.2014)מיום  1957-הסכמים קיבוציים, התשי"ז
 

לעובד  . 2002-תשס"ב (,תנאי עבודה)הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד  4.5
ן בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיו

המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל את 
ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח 

 .וזה ועילה לביטולו המידיהפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של הח .ההודעה המעודכנת לעובד

הקבלן מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן שירות  4.6
, הודעה בכתב בדבר פרטי נציג המועצה עירייהאו בדרך אחרת לפי דרישת ה רמוסדות העירייהב

לצרף לצורך מתן הודעה למועצה בדבר פגיעה בזכויותיו על ידי הקבלן. בנוסף, יידרש הקבלן 
עבור הודעה כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכורת של חודש ינואר לכלל עובדיו הנותנים שירות 

 העירייה.

הקבלן מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידיו  4.7
 לצורך הסכם זה בהסכם העסקה התואם את דרישות ההסכם. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית

עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה,  של ההסכם ועילה לביטולו המידי. אם יבקש הקבלן להיטיב
 .הוא רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן ובלבד שיישא בכל עלות נוספת שתידרש

לחוק הגנת  24הקבלן ימסור לכל עובד על פי הסכם זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  4.8
ימים, ישלח  30.אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של  1958-השכר, תשי"ח

הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה  .לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור
 .ועילה לביטולו המידי

הקבלן מתחייב כי לצורך אספקת השירותים מושא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים על ידיו,  4.9
שברשותם היתר  ,זרים שהנם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה למעט עובדים

תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, בין במישרין ובין בעקיפין. במקרה של הפרת 
רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את ההסכם או לחלט את הערבות  עירייהסעיף זה תהא ה

הפרת סעיף זה היא  .על פי כל דיןעירייהוע מזכויות השברשותה, או שניהם יחד, וזאת בלי לגר
 .הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי

העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן הרחקתו של כל אדם הנמנה על עובדי הקבלן  4.10
לרבות עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה ו/או כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים והחלפתו 

אשר יאושר מראש ובכתב על ידי המנהל, במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של רבאדם אח
אותו אדם אינם תואמים את דרישות התפקיד ו/או כי אותו אדם איננו מבצע את תפקידו כראוי 
ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות המנהל ו/או מכל סיבה סבירה אחרת, הקבלן יהיה חייב 

, ובלי שיהא בהחלפה באמור עירייה, בתוך פרק הזמן הנקוב בהודעת הייהעירלמלא אחר דרישת ה
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למען  ., כל תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהםעירייהכדי להשית על ה
 הסר ספק אין בדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק בין עובדי הקבלן לבין העירייה.

 לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה נוספת. 3.5העירייה על פי סעיף הקבלן מתחייב למלא דרישת  4.11

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג  4.12
 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. בנוגע 

 

 הצהרת והתחייבות הקבלן .5
 

ו במכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר כל מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותי 5.1
ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי נפרד 

 מהסכם זה.
את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה על פי  הקבלן מתחייב לספק לעירייה מידי יום  5.2

והוראות הסכם זה, לרבות  רכבים וציודים  תכנית העבודה המאושרת ודרישות המפרט הטכני
 וכמות העובדים הדרושה לכל אזור.

 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן. 5.3

לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו במכרז  5.4
כמות ולוח  ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות,

 הזמנים לביצוע העבודה בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה.

 או/ו בנושא אחר או/ו תאגיד או/ו אדם לכל שירותים ייתן או/ו יטפל לא כי מתחייב הקבלן 5.5

 התחייבויותיו ביצוע עם בקשר או/ו בגין עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידו העלול באופן

 .זה הסכם פיל

כאמור לידיעת  בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא כל מקרה של חשש לניגוד עניינים 5.6
 המועצה.

מסמכי  הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, 5.7
י אספקת ידיעות שהגיעו אליו בקשר ו/או תוך כדו/או  מכרז מעודכנים לאחר שאלות הבהרה
ו/או בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן  עירייההקשור ב השירות, והמתייחסת לכל עניין ונושא

 הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו. מתחייב הקבלן לוודא, כי

 בעניין שמירת סודיות אינן מוגבלות בזמן. מוסכם בזאת כי התחייבויות הקבלן 5.8

ממנו  הנובעות על תקנותיו וההשלכות 1981 -הגנת הפרטיות, התשמ"א  הקבלן מצהיר כי חוק 5.9
 מוכרות וידועות לו, לעובדיו, למועסקיו ו/או למי מטעמו.  

 
 

 התמורה .6
 

 "(.הצעת המציע)" נספח ז'התמורה תהא בהתאם להצעת המחיר שנקב הקבלן בהצעתו,  6.1
 להלן התמורה: 6.2

 
 הנחה  % 

  בכתב הכמויותשיעור ההנחה ביחס למחירים הנקובים 

 
 )במילים :___________________________________________ אחוזים (                

 
 

מוסכם בזאת כי במקרה של תוספת בהיקף עבודה, עפ"י הזמנה ואישור מורשי חתימה בעירייה  6.3
 לעיל. 6.1בלבד, התוספת תחושב בהתאם למחירון בהפחתה שיעור ההנחה שבסעיף 

 עבורם ושאין הכמויות בכתב מופיעים שאינם פריטים בהוראה כלולים המנהל של לדעתו אם 6.4

מאגר -"דקל" מחירון פי על המנהל ידי על אלה פריטים של ערכם יקבע בכתב הכמויות מחיר
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 מהמחיר המופיע במחירון "דקל". 15%מחירי בנייה ותשתיות" )להלן:" מחירון דקל"( בהנחה של 

בכל חודש חשבון מפורט, בשני עותקים, בגין  4 -חודש, עד היום ה הקבלן יגיש למנהל בראשית כל 6.5
העבודה שבוצעה בחודש הקודם. לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל הקבלן לנהל, 

 מאושרים על ידי המנהל. 
 ימים לגזברות. 10החשבון יאושר ע''י  המנהל ויועבר תוך  6.6

 לאחר מועד הגשת החשבון המאושר לגזברות.  יום 90כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של  6.7

 מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט לעיל. 6.8
 תעודכן  באופן הבא: 3הצעתו הכספית של המציע כפי שהוצעה מסמך ד', הצעת המציע, סעיף  6.9

המחירים לצרכן המתפרסם ע"י מהסכום יעודכן אחת לשישה חודשים יהא  צמוד למדד  45% 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( הידוע ביום הגשת  החשבון האמור על בסיס 

 המדד הידוע ביום הגשת ההצעות.
מהסכום הנקוב בהצעה, יעודכן בגובה שיעור שינוי שכר המינימום, ככל שישתנה,   55% 

 בהתאמה.
 

 

 המנהל של וסמכויותיו תפקידיו .7
 

 העבודה טיב על ולפקח לבדוק לבקר מוסמך המנהל .מטעמו מפקח למנות שאיר המנהל 7.1
 רציפות קיום , לביצועה בהקשר האדם וכח ,ביצועה רמת העבודה לביצוע בקשר החומרים,

 הודעה למסור המפקח רשאי יהיה כן .החוזה להוראות בהתאם והכל העיריה עם הקשר ואופי
 ל"כנ הודעה ניתנה .החומרים באותם השימוש או ,החלק או עבודה של אישורם אי בדבר לקבלן
 , המנהל של החלטתו לקבלת עד החומרים באותם השימוש או העבודה אותה את הקבלן יפסיק

 עימו לשתף ,המנהל הוראות אחר למלא הקבלן על .לעירעור ניתנת ואינה סופית הינה אשר
 .הקבלן י"ע המבוצעת עבודה כל לבקר לו ולאפשר פעולה

 העיריה כלפי מהתחיבויותיו הקבלן את ישחרר לא המפקח בידי או המנהל בידי אשר הפיקוח 7.2
 השגיאות ,הפעולות לכל אחראי יהיה והקבלן שבדין הדרישות כל ולמילוי זה חוזה תנאי למילוי

 .ידיו על נגרמו או שנעשו והמגרעות ההשמטות
 

 וזהירות בטיחות אמצעי .8
 

 לרבות ,אזהרה תמרורי ,גידור ,שמירה ,חשבונו על ,ולהחזיק לספק ,להתקין מתחייב הקבלן 8.1
 ובכל ,הציבור של ונוחיותו ולביטחונו ,העבודה לביטחון זהירות אמצעי ושאר מהבהבים פנסים
 רשות מצד הוראה פי על או דין פי על דרוש שיהיה או ,המפקח או המנהל ידי על שיידרש מקום

 סביר אמצעי בכל הציוד ועל ,העבודות לע , העבודות אתר על להגן הקבלן על.כלשהי מוסמכת
 מתופעות כתוצאה לרבות, שהוא נזק בכל ינזקו שלא כך המנהל י"ע שיידרש אחר אמצעי כל או/ו

 ,שריפות גניבות ,אבן רוח ,קורוזיה ,אבק ,מים חדירת כמו ל"לנ הנלוות לואי ומתופעות אויר מזג
 .ב"וכיו פריצות

 נשוא התחייבויותיו בביצוע לפעול ומתחייב מצהיר ןהקבל ,החוזה הוראות בשאר לפגוע מבלי 8.2
 בהתאם ,אחר וגוף אדם וכל עובדיו של ושלומם רווחתם לשמירת ,בטיחותי באופן זה הסכם
 להלן) 1954 – -ד"התשי ,העבודה על הפיקוח ארגון חוק פי על לרבות בעבודה הבטיחות לחוקי

 על והתקנות 1970 – -ל"התש (חדש נוסח)בעבודה הבטיחות ופקודת )  ("הפיקוח ארגון חוק"
 המהווים , כללי – בטיחות לנספח בהתאם ,ידו על החתום הבטיחות לתצהיר בהתאם ,פיהם
 כפי ,בעבודה בטיחות על הממונה והנחיות לתדרוך ובהתאם ,המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק

 .לעת ומעת זה חוזה נשוא התחיבויותיו בביצוע הקבלן יתחיל בטרם שינתנו
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 העבודה מקום ניקיון .9
 

 העבודה גמר עם ומיד ,והפסולת החומרים עודפי את ,העבודה ממקום ,לזמן מזמן , יסלק הקבלן 9.1
 ,הפסולת ,החומרים שיירי ,הארעיים המתקנים כל אל ממנו ויסלק העבודה מקום את ינקה

 .המנהל של רצונו לשביעות , למטרתם ומתאימים נקיים כשהם והעבודה האתר את וימסור
 העברת על תעודה ,החוזה מכח ספציפית עבודה של ביצוע גמר עם מיד ,לעיריה ימציא הקבלן
 לאתר תשלום ביצוע על המעידות קבלות לעיריה ימציא וכן ומוסדר מוכר פסולת לאתר פסולת

 .לאתר הועברה אשר הפסולת כמות לכל ביחס הפסולת
 

 הקבלן במקום פעולות לעשות רשאית העיריה .10
 

 החוזה לפי עליו המוטלת התחייבות כל וכן , ביצע לא והוא לבצע התחייב קבלןשה פעולה כל 10.1
 ובלבד ,חשבונו ועל במקומו ולעשותם תחתיו אחר קבלן לשים העיריה רשאית – מילאה לא והוא

 תוך התחייבויותיו את למלא ממנו והדורשת ,המנהל ידי על בכתב הודעה כן לפני אליו שנשלחה
 בהתאם העירייה של מזכויותיה לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין כי בהרמו .בהודעה שנקבע הזמן

 .דין לכל ובהתאם זה לחוזה
 

 אחריות פיצוי ושיפוי .11
 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר  11.1
כלשהו עקב מעשה או יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' 

מחדל טעות או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי בצוע 
 העבודות או בקשר לעבודות. 

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר עם  11.2
ל אדם הנמצא בשירותיה מכל ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כ

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני  11.3
משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או 

ודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העב
 יורשיהם.

הקבלן פוטר את העירייה, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחראי  11.4
פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו -כאמור לעיל ועל

מי שפועל מטעם העירייה ומתחייב לשאת בעצמו ועל כנגד העירייה, עובדי העירייה ו/או כל 
חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי להם 

 כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה את העירייה ו/או  11.5
כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם למי מהם  את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין

בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה לרבות הוצאות 
משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור באופן שיאפשר לו 

 להתגונן כנגדה על חשבונו.

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי  הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה 1.1
 שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים אחרת

 שהם מחדל או מעשה מחמת לעירייה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן של באחריותו
 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו
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 ביטוח: .12
 

פי -פי הסכם זה ו/או על-להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריותו על 12.1
הדין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת 
אחריות שבדין כלפיו ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות 

, המהווה חלק  1נספח ד' פורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, האחריות והתנאים המ
 בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.

הקבלן ימציא טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום בידי חברת ביטוח המוכרת  12.2
זה את טופס האישור בישראל . הקבלן ישוב ימציא, מידי שנה, במשך כל זמן חלותו של הסכם 

על קיום ביטוחים מיד עם תום תקופת כל ביטוח, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 
 מהעירייה. הצגת אשור קיום בטוחים תקין מהווה תנאי יסודי בהסכם. 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  -ביטוח כלי רכב 12.3
ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין בעקיפין לביצוע העבודות 

לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני 
חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול 

ען קבלן מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, .למ₪  600,000 -אחריות שלא יפחת מ
 מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם  12.4
 ש"ח למקרה. 2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  12.5
 האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי הפוליסות, יהיה  12.6
אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל  הקבלן

 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק. 12.7

טלת עליו הקבלן לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מו 12.8
מכוח סעיפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.

 -על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הבטוח הלאומי ]נ"מ[, תשנ"ה  12.9
 ו/או כל חוק אחר הדן בבטוח עובדים על ידי מעבידים. 1995

 
 
 

 פיצויים מוסכמים:  .13
 

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים כלל האמור במסמכי המכרז, וע במבלי לפג 13.1
בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות  "(, פיצויים מוסכמים, )להלן: "התמורה החודשית

נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות 
 כדלקמן:כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה 
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הידוע ביום ביצוע  הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד 13.2
 קיזוז הפיצויים המוסכמים.

 לעיל(, הקבלן יזומן לשימוע בפני מנכ''ל העירייה. 23במקרה של הפרה חוזרת ) הפרה  13.3

מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי  13.4
ימים והחלטתו  15המוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  

 בנושא הינה סופית. 

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה  13.5
אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של ו שהוא כנגד העירייה בשל כך מכל מין וסוג

 דין. העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל 
 

 

 

 

פיצוי  הפרה מס'
מוסכם 
 בש''ח

 500 לעובד-אי לבישת אפודה זוהרת ונעלי בטיחות 1

 1,500 אי ביצוע ניקיון יסודי לשטח העבודה בסוף כל יום 2

 500 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל 3

 200 ליחידה-קרוע/ה  -אי החלפת טפטפת/ממטרה /צנרת 4

מלוא  כל מקרה.ל  -גרימת נזק לתשתיות 5
התשלום 
יחול על 

 הקבלן

 400 אי טיפול בפיצוץ מים בצנרת / ראש מערכת 6

 500 השקייה פרוץ/אי נעילת ארון השקייה ארון 7

 10,000 העירייה ללא אישור משנה לקבלן עבודות מסירת 8

 ללא רכב יכל הפעלת בטיחות )לרבות נוהל או/ו חוק י"עפ הבטיחות הנדרשים תנאי בכלל עמידה אי 9
 ביטוח/רישונות וכו'(

3,000 

 300 אי ביצוע פעולה הקשורה לצמחיה שתילה/גיזום/דישון/הדברה/ קילטור/קיטום פרחים 10

 500 למקרה-אי עמידה בכללי בטיחות 11

 300 אי ביצוע הוראות מנהל / מפקח 12 
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 ת זכות והעסקת קבלנים אחריםהסבת ההסכם,  המחא .14
 

ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או או להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  הקבלן 14.1
כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או 

ישור העירייה בכתב להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא א
 ומראש.

מהשליטה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים,   25%העברת  14.2
 לעיל. 13.1ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 

הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר,  14.3
ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק  אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך

 סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

להעסיק קבלן משנה שלא  אין הקבלן רשאימבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי  14.4
בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן בכל 

 האמור בהסכם זה.
 

 הפרה ובטלות החוזה   .15
 

 

הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה הקבלן  הפר 15.1
את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין 

לרבות ביטול החוזה  ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר,
והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע 

 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:בכלליות האמור לעיל  העירייה  
  

לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר אותן  15.1.1
, זאת מבלי לגרוע "י העירייה, והקבלן לא עשה כןהוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע

לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או  מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 
 לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם. 

 להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. 15.1.2
 

אה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה מבלי לגרוע ובנוסף לכל הור 15.2
 יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 
יום  20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   15.2.1

 מיום הטלתו. 
 אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  15.2.2
עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על בכל מקרה שבו  15.2.3

 נכסי הקבלן. 
 

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  15.3
לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה 

 להפסקת תוקפו כאמור.  בוצע ההסכם בידי הקבלן עד
 

לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או   14.3 -ו 14.2 14.1אין באמור בס"ק  15.4
 על פי כל דין. 
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 מפעולה תוהימנעוויתור  .16
 

מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה  תהימנעוכל ויתור, 
 ה על זכויותיה בכתב ומראש.העיריי

 שינוי ההסכם .17
 

, ולא תשמע כל טענה על שינוי ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב
 בעל פה או מכללא.

 ערבות לחוזה .18
 

זה,  יפקיד  הקבלן בידי העירייה  להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז 18.1
 (  ₪אלף חמישים  מאה–)במילים ₪  150,000)קאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של ערבות בנ

ערבות לחוזה )ערבות )להלן: ".  2ד'בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח  
 "(.ביצוע(

, בכל תקופת תוקפו של החוזה ועוד תקופת החוזה ממועד התחלת, הא לתקופת ההסכםערבות תה 18.2
תחליט להאריך את תקופת  הותוארך בהתאמה ככל והעיריי ם תקופת ההסכםיום לאחר תו 60

 תוקפו של החוזה.

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )"אופציה"( ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה  18.3
ימים נוספים  60נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 התקופה הנוספת. מעבר למועד סיום 
ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או  18.4

הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית בכל 
שעות  24מקרה שהמנהל מצא כי הקבלן הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 

 נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה.מהשעה בה 
 

 שונות .19
 

בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי  מוסכם 19.1
העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, 

ם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, א
הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני 

 הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
שום לפי כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב ר 19.2

שעות לאחר  72הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב נתקבלה 
 הנשלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע  19.3
 הצפון בלבד. ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור

 

 ולראיה באו על החתום:

   

 הקבלן  ראש העיר

   

 גזבר העירייה                                    
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 1ד' נספח

 אישור על קיום ביטוחים
 
 

 
 'ב נספח

 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  ישור ביטוח זה מהווהא
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקר

 מבקש האישור:
ומי מטעמה וגופים עיריית עפולה  

 )"המזמין"/"הרשות"(שלובים 

 המבוטח
 
 

 ... ו/או המזמין

מען הנכס 
המבוטח / 

כתובת ביצוע 
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*
 

  ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. 
 

 היזם

 מען: .............. לה, עפו47מען: רחוב יהושע חנקין 

 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/  האחריות גבול
/  ביטוח סכום
 העבודה שווי

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'
 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 לפרט ניתן) לדוגמה הרחבות
 (:הפוליסה לפרקי בהתאם

לפי מלוא     
שווי 

 החוזה 

 ויתור תחלוף מבקש,     309 

 נזק צמה,  312
 טבע, 313

 גניבה, 314
 רעש,  316
 המבקש מבוטח,    318

 "ראשוניות",328
 

  כלול     ופריצה גניבה
  כלול     עובדים עליו רכוש
  כלול     סמוך רכוש
  כלול     בהעברה רכוש
  כלול     הריסות פינוי

; ולענין צד ג' כנ"ל  כלול      צמ"ה 
 צמה, גם:

 אח' צולבת,  302
 קבלני, 307
 מל"ל,  315
 ,בגין המבקש מבוטח נוסף 321

 המבקש צד ', 322
 רכוש המבקש צד ג, 329

 אח' צולבת,  302  10,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,  304
 יריה,  305
 קבלני,  307
,    ויתור תחלוף למבקש 309
 נזק צמה,  312
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,   318
 ,בגין המבקשמבוטח נוסף  321
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות", 328
 , רכוש המבקש צד ג 329
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 כיסויים
 ביטול סייג חבות: 334

 צועיתהמוצר ו/או מק         

  ,309 ,307 ,305, 304  20,000,000     אחריות מעבידים
312, 315, 318, 319,   
321, 328, 

 חבות המוצר
)אלא אם נכלל 

 בצד ג' לעיל(

כנ"ל לצד ג' בשינויים   4,000,000    
 המתבקשים, וכן

  ח',12גילוי  332
 

 

 
 

 

 *:וטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'()בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבפירוט השירותים 
 עבודות פיתוח והקמה מערכות השקיה וגינון

 

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

 ו הביטול.בדבר השינוי א האישור למבקשהודעה 
 

 

 המבטח: חתימת האישור
 
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקףבאישור ביטוח כללי * 
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 2ד'  נספח

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 תאריך __________

 לכבוד

 עיריית עפולה

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

 ________  ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( אנו  ערבים בזאת______על פי בקשת ____

מאה וחמישים אלף -)במילים ₪  150,000_____________    –כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל  
בתחום  בתחום העיר  עפולה   עבודות פיתוח והקמה מערכות השקיה וגינון לב העמק לביצועוזאת בקשר  ₪(

 .14/20ובהתאם לדרישות המכרז …………. ה להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום העיר עפול

 

יום מקבלת  דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
 שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש

את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 "ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מהסכום הנ תמתייחס

 

 .15/00/00ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 הסכם(_____________ ועד בכלל.ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום )שנה מיום חתימת ה

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 בנק  __________                  תאריך ________________                                       
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 נספח ה' 

 בטיחות כללי

 

 פי על ,והגהות הבטיחות כללי פי על זה מכרז נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב מצהיר הקבלן .2
 .הבטיחות כללי ונספח בעירייה המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין הוראות

 פי על לרבות הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה מכרז נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על .1
 - 1970 -ל("חדש[,)תש בעבודה]נוסח הבטיחות ופקודת  -1954 ד(")תשי העבודה  על הפיקוח ארגון חוק

 .פיהם על והתקנות
 אותםוברי רווחתם שלומם לשמירת ,בטיחותי באופן זה מכרז נשוא התחייבויותיו במילוי לפעול הקבלן על .2

 לשם הנדרשים ונהלי הבטיחות כל הוראות את לקיים ,שהוא גוף או/ו אדם וכל העירייה עובדי ,עובדיו של
   .המפקח בעירייה או/ו המנהל להוראות ובהתאם כך

 אזהרה בולט ובשלטי באופן לסמן ,פתחים לכסות החובה חלה הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי .2
 סיכון להוות העלולים ,העבודה הנוצרים במהלך או/ו הקיימים שונים ניםוסיכו מפגעים ומובנים מתאימים

 בכל מסוכנים ולנקוט עבודה ותהליכי ציוד ,חומרים ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו או/ו לגופו
  .לכיבויה בערה וכן התפשטות למניעת  ,חומרים התלקחות למניעת הדרושים האמצעים

 מאן של או ברכושו/ו בגופו לפגיעה לגרום היה עלול או/ו גרם אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה .1
 משרד מטעם ולמפקח ,למפקח בעירייה או/ו למנהל מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא

 דין( כל פי על נדרש והדבר העבודה)במידה
 להוות כדי הבטיחות בעירייה על ההממונ ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען .1

 מילוי התחייבויותיו במסגרת על הקבלן החלים והגהות הבטיחות דרישות כל של ומוחלטת סופית רשימה
 .זה הסכם נשוא

 החלות החובות אותו מן פוטרת או/ו משחררת אינה ל"הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו .1
 היא להם והארגונים זה במכרז החברה הזוכה על החלות הספציפיות רישותהד פי על וכן דין כל פי על עליו

 .כפופה
 
 
 

 שם המציע:_________________________
 
 

 תאריך:____________________________
 
 
 

 חתימה+חותמת :____________________________
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 נספח  ו' 

 כתב כמויות

 

 *:הסכום לא כולל מע"מ.
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 יחידה תיאור סעיף
מחיר  

יחידה 
 בש"ח 

 סה"כ   כמות  

 02פרק 
 עבודות גינון

         והכשרת קרקעעבודות הכנה  01.02תת פרק 

01.01.006 
 10הכנת שטח למדשאה או לכל שטח גינון אחר כולל קומפוסט )

 100מ"ק/דונם(, דישון, תתיחוח ויישור סופי )דישון כולל 
 ק"ג/דונם אשלגן(. 50ק"ג/דונם סופרפוספט, 

 4.5 מ"ר
    

15,500.00  
        

69,750.00  

 0.5 מ"ר ריסוס שטחים בחומר להדברת עשביה כולל הנבטה וריסוס חוזר 01.01.007
    

19,000.00  
          

9,500.00  

 180 מ"ק ס"מ 10רסק גזם כולל פיזור בשכבה של  01.01.041
           

80.00  
  לא לסיכום 

  

         שתילה נטיעה ואספקת צמחיה 01.10תת פרק 

  
משרד החקלאות. )כל  -הגדרות קוטר וגודל לפי הנחיות שה"מ

השתילים מסוג מעולה( העבודה כוללת אספקה, הובלה , חפירת 
 בור,דישון , נטיעה, סמיכה ואחריות לקליטה.

       הערה

 6.3 יח' ליטר 1.0, גודל הכלי 3שתילים גודל מס'  01.10.009
    

12,300.00  
        

77,490.00  

 16 יח' ליטר 3.0, גודל הכלי 4שתילים גודל מס'  01.10.010
      

5,950.00  
        

95,200.00  

01.10.021 
ליטר עובי גזע  25עצי  פרי שונים כמפורט בתכנית גודל הכלי 

 מ' 1.70", גובה 1מינ' 
 230 יח'

           
40.00  

          
9,200.00  

01.10.023 
ליטר ומעלה,  60.0, גודל הכלי  8.5עצים מעוצבים, גודל מס' 

לפחות.  2-מ', מספר בדים  2.50-3.50, גובה 2עובי גזע מינ' "
 סמוכות 2כולל 

 280 יח'
         

325.00  
        

91,000.00  

 17 מ"ר "קיקויו". דשא במרבדים מזן 01.10.081
      

4,000.00  
        

68,000.00  

       עבודת כח אדם ברג'י 01.13תת פרק  01.12.257
                    

-    

 38 ש"ע עבודת פועל מקצועי  
             

8.00  
             

304.00  

 28.5 ש"ע עבודת פועל בלתי מקצועי 01.13.001
             

8.00  
             

228.00  
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01.13.004 
סטים של מפות  2כולל עבודת משרד והפקה  -מודד מוסמך 

 מדידה וכן קבלת נתוני המדידה במדיה מגנטית.
 1,600.00 י"ע

             
2.00  

          
3,200.00  

   עבודת ציוד מכני הנדסי ברג'י 01.14תת פרק  01.13.014
                    
-    

    

 200 ש"ע או מקביל JCB-4עבודת מחפרון  01.14.001
           

48.00  
          

9,600.00  

 200 ש"ע עבכודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט" או מקביל 01.14.002
           

16.00  
          

3,200.00  

 
  01.16תת פרק 

  

  
                    

-    

  
התחברות למקור מים עירוני  לפי פרט כולל כל העבודות 

והחלקים הדרושים , כולל עמידה בדרישות הרשות המקומית 
 כולל תאום עם ספק המים

   הערה

    

    

01.16.002 
כולל ארון הגנה  2פרט התחברות למקור מים לפי פרט בקוטר  "

 , וסוקל
 קומפ

      
3,000.00  

             
2.00  

          
6,000.00  

  

כולל  לפי פרטראש מערכת  השקיה חשמלי/הידראולי סטנדרטי 
ידני, משחרר אויר, מד מים,מגוף בין היתר מגוף ראשי 

חשמלי/הידראולי/ ברונזה ראשי, מסננים, מקטין לחץ, ווסת 
לחץ,מד לחץ, מניפולד מודולארי "פלסאון" או ש"ע, כולל התקנה  

מגופי  לא כוללוכל החלקים והעבודות הדרושים להפעלה תקינה. 
                                              ההפעלות, בקר השקיה וארון הגנה   .                          

     הערה
                    

-    

01.17.007 
לפי פרט עם מגוף ראשי  הידראולי   2ראש מערכת בקוטר "

 ברונזה 
 קומפ

      
6,700.00  

             
2.00  

        
13,400.00  

  

מערכת   כולל מגוף , זקף ואביזרי חבור הוספת הפעלה לראש 
 וכל החלקים הדרושים להפעלה תקינה ולפי פרט ראש מערכת

     הערה
                    

-    

01.18.004 
הוספת  מגוף הפעלה הידראולי ברונזה כולל ברזון תלת דרכי 

  1ורקורד   קוטר  "
 קומפ

         
420.00  

             
2.00  

             
840.00  

01.18.006 
הוספת  מגוף הפעלה הידראולי ברונזה כולל ברזון תלת דרכי 

  2ורקורד   קוטר  "
 קומפ

         
700.00  

           
12.00  

          
8,400.00  

  
מסוג ארונות הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין   

בלומגארד תוצרת אורליט או תוצרת פלסגן או ש"ע  מאושר כולל 
 מסד )סוקל(  ומנעול אחיד . כולל הספקה והתקנה בשטח .

     הערה
                    

-    

 קומפ 42 -עומק  137 -רוחב 133 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה 01.20.006
      

4,500.00  
             

2.00  
          

9,000.00  
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 3הספקה והתקנה של חבק נגד ונדאליזם מפח מגולוון בעובי 

ס"מ, כולל צירים ומנעול מחוסם עם מפתח אחיד   25מ"מ וברוחב 
 והתאמה לארון הגנה.

     הערה
                    

-    

 קומפ לארון הגנה.חבק הגנה בגודל המתאים  01.23.004
      

1,330.00  
             

4.00  
          

5,320.00  

  

הספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של בקר השקיה  לשליטה 
מרחוק  תוצרת אגם או מוטורולה או ש"ע כולל קופסת הגנה 

וחבק נגד ונדליזם, מטען וסוללה, מתאם קשורת,ואחריות לשנה. 
החלקים והעבודות הדרושים לפעולה תקינה של כולל כל 
 המערכת

     הערה
                    

-    

 קומפ ( )שליטה מרחוק(1+1מגופים   ) 2 -כנ"ל בקר ל 01.25.001
      

6,750.00  
             

2.00  
        

13,500.00  

 קומפ ( )שליטה מרחוק(1+11)מגופים    8 -כנ"ל בקר ל 01.25.003
      

9,200.00  
             

2.00  
        

18,400.00  

01.25.007 
מותקן ע"ג סרגל כולל חיבור   DC/ACסולונואיד  תלת דרכי  

 הידראולי למגוף וחיווט לבקר ההשקיה להפעלה תקינה .
 קומפ

         
280.00  

           
16.00  

          
4,480.00  

01.25.008 
מטר כולל  10התחברות למקור מתח/עמוד תאורה במרחק עד 

ואביזרי  NYYחפירה, שרוול, עבודת חשמלאי, מטען ,כבל 
 חיבור. כולל אחריות ושרות לשנה.

 קומפ
      

1,500.00  
             

1.00  
          

1,500.00  

01.25.009 
 2ע"ג מנשא ותורן " 10Wאספקה והתקנה של תא סולארי 

 מגולוון, כולל יציקת בטון, כולל אחריות ושרות לשנה.
 קומפ

      
1,500.00  

             
1.00  

          
1,500.00  

  
צנרת פוליאתילן כולל חפירה, פריסת הצנרת, וכיסוי. כולל מחברי 

 צנרת הברגה עם תו תקן.
     הערה

                    
-    

 מ''א 4מ"מ   דרג  16צינור  בקוטר  01.26.001
             

3.98  
         

900.00  
          

3,582.00  

 מ''א 6מ"מ   דרג  25צינור  בקוטר  01.26.005
             

7.50  
         

900.00  
          

6,750.00  

 מ''א 10מ"מ   דרג  25צינור  בקוטר  01.26.006
             

9.00  
         

550.00  
          

4,950.00  

 מ''א 6מ"מ   דרג  32צינור  בקוטר  01.26.008
             

9.00  
      

2,500.00  
        

22,500.00  

 מ''א 6מ"מ   דרג  40צינור  בקוטר  01.26.011
           

14.00  
         

450.00  
          

6,300.00  

 מ''א 6מ"מ   דרג  50צינור  בקוטר  01.26.014
           

15.00  
      

2,100.00  
        

31,500.00  
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 מ''א 6מ"מ   דרג  63צינור  בקוטר  01.26.017
           

20.00  
      

1,100.00  
        

22,000.00  

 מ''א 10מ"מ   דרג  75צינור  בקוטר  01.26.021
           

35.00  
         

400.00  
        

14,000.00  

  
ממ ,  16צינור טפטוף אינטגראלי מווסת בצבע חום .בקוטר 

ש כולל מחברי הברגה כולל יתדות יצוב ל" 1.6ספיקת הטפטפת 
 מטר 2כל 

     הערה
                    

-    

 מ''א ס"מ 30-50צינור טפטוף  מרווח בין הטפטפות    01.27.001
             

4.00  
      

8,500.00  
        

34,000.00  

 מ''א ס"מ 200-100   צינור טפטוף  מרווח בין הטפטפות 01.27.003
             

4.00  
      

8,500.00  
        

34,000.00  

01.27.004 
טפטפות  8-10טבעת  טפטוף  לפי פרט כולל   -פרט השקיית עץ 

 יתדות ייצוב ומחבר טי הברגה 3כולל 
 יח

           
20.00  

         
365.00  

          
7,300.00  

  
ממטיר / מתז גיחה להשקית מדשאות כולל פיה לפי התוכנית, 

 כולל אביזרי חיבור, התקנה וכיוון.
     הערה

                    
-    

01.29.004 
פלסטי או ש"ע  כולל פיה לפי  RainBird  5004ממטיר גיחה 

 תכנית .
 יח

           
90.00  

           
85.00  

          
7,650.00  

 יח 1/2"-3/4הוספת אל נגר חצוני מתכוונן לממטיר בקוטר " 01.29.013
           

28.00  
           

20.00  
             

560.00  

 מ''א .10מ"מ  דרג   110בקוטר    PEשרוול    01.30.010
           

50.00  
           

50.00  
          

2,500.00  

  

פרטי השקיה המותקנים בשטח הגינון  כולל התחברות מערכת 
 ההשקיה כולל תא הגנה לפי התוכנית

     הערה
                    

-    

 קומפ 3/4"-1פרט ברז שטיפה בקוטר " 01.32.001
         

280.00  
           

12.00  
          

3,360.00  

 קומפ 1פרט וסת לחץ " 01.32.002
         

280.00  
             

2.00  
             

560.00  

 קומפ 1פרט משחרר אויר " 01.32.004
         

280.00  
             

2.00  
             

560.00  

 
   

 סה"כ  
      

721,084.00  

    

 "מ מע 
      

119,353.00  

    

סה" כ כולל  
 מע"מ 

      
840,437.00  
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 ' ז נספח

 המציע הצעת

 

 לכבוד

 "(העירייה)" עיריית עפולה

 14/20' מס בימפו מכרז                                                              

 השקיה וגינון בשכונת לב העמקעבודות הקמה מערכות  לביצוע

 .", שם המכרז ושם המציעהמציעבאופן ברור "הצעת  מצויןמסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה, עליה 

 להלן) ______________ אצל ____________של תפקיד ממלא שהנני________ ז.ת________, מ''הח אני .1
הריני  ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי בזה מצהיר "(,המציע" -

מתכבד להגיש בזאת, בשם __________________________ )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי 
המפורט במסמכי המכרז ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות 

להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את לרבות הדרישות  במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה
הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע העבודות 

 לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, כדלהלן:
 

 הצעת המציע .2
אשר יעניק לעירייה עבור  נספח ו'מהמחירים המצויינים במחירון המצורף למכרז זה  אחוז ההנחהאת  על המציע למלא

 ביצוע העבודות למכרז .
 

 הנחה  % 

  שיעור ההנחה ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות

 
 )במילים :__________________________ אחוז הנחה (

 
 כמוהו כתוספת למחירי האומדן. ( ליד שיעור ההנחה-ציון הסימן מינוס ) .2
 אין להציע תוספת למחירי האומדן, הצעה שתכלול תוספת מחיר תיפסל. .1
 ותתקבל ובמידה, תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה, לעיל המפורטת המציע מטעם המחיר הצעת .2

 למחירים מחויב יהיה והמציע תקפה יהתה ,להלן המפורטת ההצעה כי ,למציע ידוע .פיה על לפעול מתחייב המציע
 .במכרז מהאמור חלק רק לרכוש יוחלט אם אף, בה הנקובים

 ההתקשרות לחוזה כנספחו'  ב"המצ כתב הכמויות יצורף, הזוכה כהצעה העירייה ידי על תיבחר המציע שהצעת במקרה .2
 . ממנו נפרד בלתי חלק ויהווה

המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעתי ויהוו את  המחירים המפורטים במחירון, מהווים את המחירים .1
 הבסיס לתוספת או  הפחתה של  השירותים והאמצעים כמפורט במכרז.

 
 

 מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!

 

______________                          __________________ 

 המציע וחותמת חתימה        תאריך                

 

 תאריך:______________
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 '  חנספח  

 וכניות ת

 

 


