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  :רשימת מסמכים/נספחים
 דברי הסבר כללים והנחיות להגשת ההצעות על נספחיו  - 1מסמך 

 תצהיר בדבר קיום חוק עסקאות גופים ציבוריים           -נספח א'

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים      -' בנספח 

 הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות             – נספח ג'

 2001-מסוימים, התשס"א                           

 הצעת והצהרת המציע  - 2מסמך 

 פרטי ניסיונו של המציע  – נספח ה'

 קורות חיים של מנהל העבודה המוצע       – נספח ו'

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת תנאי המכרז       – נספח ז'

 מפרט השירותים  - 3מסמך 

 חוזה התקשרות עם הזוכה )להלן: "החוזה"( על נספחיו  - 4מסמך 

 בנקאית להבטחת ביצוע הסכם ההתקשרותנוסח ערבות        – נספח ח'

 קיום ביטוחיםאישור        – נספח ט'

 תיאור חלקי של מתקנים ומיקומים       – נספח י'

 קנסות בגין הפרות או אי עמידה בדרישות       – נספח יא'

 ההצעה הכספית       – 5מסמך 

 

 

 כל הנספחים למכרז הנם מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז

 אחר נדרש במכרז כל הנספחים ייחתמו ע"י המציע בשוליים חלק תחתון ובכל מקום
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שירותי גינון ביישוב מבועים וסביבתו עבור ועד מקומי 
 מבועים

 

 הודעה ותנאי המכרז

 כללי: 

מפרסמת בזאת מכרז למתן שירותי גינון : "המועצה"( המועצה האזורית מרחבים )להלן .1

ביישוב מבועים וסביבתו עבור ועד מקומי מבועים. הליך המכרז הכולל מבוצע על ידי 

המועצה בעבור הועד המקומי בלבד, ההתקשרות וההתנהלות שלאחר המכרז תהיה על ידי 

 הספק הזוכה מול הועד המקומי בלבד. 

 ,לשירותי גינון ליישוב מבועיםהצעות את בז( מזמין "הועד")להלן:  ועד מקומי מבועים .2

 למסמכי המכרז 3 מסמךהמצ"ב כ למפרט השירותיםבהתאם לתנאים המפורטים להלן ו

  ."(השירותים)להלן: "

"(, הזוכההשירותים הנדרשים מהמציע שיזכה במכרז )להלן: " היקףפירוט שטחי הגינון ו .3

 (. 4ובחוזה ההתקשרות )מסמך ( 3הנם כמפורט במסמכי המכרז במפרט השירותים )מסמך 

תקופת חודשים )להלן: " 12תקופת ההתקשרות הבסיסית עם הזוכה תהיה לתקופה של  .4

ארבע יתחדש מאליו באותם תנאים לבתום תקופת ההתקשרות החוזה  "(.ההתקשרות

"(, אלא אם כן יודיע ת ההארכהותקופאחת )להלן: " חודשים כל 12תקופות נוספות בנות 

על רצונו לסיים  תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכהם לפני סוף מיי 30הועד 

תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה  . בכל מקרה,תקופה ם אותהאת ההתקשרות בתו

 חודשים.  60לא יעלו על 

 תנאי סף .5

רשאים לגשת למכרז מציעים אשר מקיימים בעצמם את כל התנאים המפורטים להלן 

 : במועד הגשת הצעתם

 רשום בישראל. תאגיד אזרח ישראלי אוהינו  המציע .5.1

שירותי אחזקת גינון  2015-2020המציע סיפק במהלך שנה אחת ברציפות בין השנים  .5.2

או סיפק שירותי אחזקת גינון לארגון ציבורי  אחד לפחותעבור ישוב מוניצפאלי 

. שירותי הגינון כאמור בסעיף זה הינם: טיפול שוטף, ניקיון כללי, גיזום, גדול

 שתילה, תיקוני צנרת ועוד. 

 /ישוב ו/או רשות מקומיותיב 2018-2020המציע ביצע פרוייקט לפחות בין השנים  .5.3

עבור פרוייקט. פרוייקט ₪  50,000בהיקף כספי של  ארגונים ציבוריים גדולים

חודשים מיום סיום הקמתו.  6כאמור בסעיף זה הינו פרוייקט שעברו לפחות 

חייב שיכלול, הכנת תשתית, טיפול קרקע, הכנת השקיה, שתילת  הפרוייקט

 צמחים, הצבת דברי נוף, ותחזוקה. 
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המציע מתחייב לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .5.4

 ; 2001-מסויימים, התשס"א

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים  .5.5

 -ם ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו זרי

חלפה שנה אחת  -. אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 1976

לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי 

ו כן, השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כמ

המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם 

 מוגבלויות;

 .המציע רכש את מסמכי המכרז .5.6

 להלן.  8המציע השתתף בסיור מציעים כמפורט בסעיף  .5.7

, ובלתי מותנית אוטונומית ערבות בנקאית על המציע )בעצמו בלבד!( לצרף להצעתו .5.8

 ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,₪ 25,000"ס בנק בישראל, ע"י שהוצאה ע

למסמכי המכרז, בתוקף עד ליום  כנספח "ז"הועד, בנוסח המצ"ב לפקודת 

 "(.ערבות מכרז)להלן: " 31.12.2021

יובהר, כי הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית כנדרש לעיל תיפסל על הסף, 

 ולא תידון כלל ע"י ועדת מכרזים. 

)או ת תוקף הערבות בשלושה חודשים נוספים הא רשאי לדרוש הארכי הועד

במקרה של , והמשתתף במכרז מתחייבלמשך תקופה נוספת לפי שיקול דעתו(, 

. משתתף ללא כל שינוי בתנאי הערבות כאמור, להאריך את תוקף הערבות דרישה

  תפסל הצעתו., אם יידרש לכך, שלא יאריך את הערבות

במקרה והצעתו  -זור בו מהצעתו הערבות הבנקאית תחולט במקרה ומשתתף יח

 תתקבל.

 מסמכי המכרז .6

, המועצהשלא יוחזרו בכל מקרה, במשרדי ₪,  500תמורת  לרכושניתן  את מסמכי המכרז

בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום,  16:00עד  08:30ה' בין השעות  -בימים א' 

  https://www.merchavim.org.il/bids , בכתובת מועצהאתר האינטרנט של הב

 :ביטוח

לערוך הזוכה במכרז לא יפחתו מהאמור באישור קיום ביטוחים  שהיקפי הביטוחים שיידר .7

למסמכי המכרז. מובהר כי אין לערוך כל שינוי באישור קיום  כנספח "ט"המצורף 

 ביטוחים ו/או באיזה מתנאיו.

 סיור מציעים

המפגש  מבועיםבהמפגש יחל   09:00בשעה  26/7/21שני מפגש וסיור מציעים יערך ביום  .8

 . ישוב מבועיםיכלול סיור ב

https://www.merchavim.org.il/bids
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שתתפים במכרז . על המלהגשת הצעה במכרז חובה תנאי ההשתתפות במפגש המציעים הינ .9

 לשריין פרק זמן של כשעתיים לצורך המפגש המציעים. 

 שאלות הבהרה 

לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים  ציעיםעל המ .10

 הכנת הצעתם.  שםדי הצורך ל להםלוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים  ,להם

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע  .11

סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו 

 אוסנתלבלבד, את שאלותיו  WORDשל סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב בפורמט 

 12:00.בשעה   1/8/21וזאת עד לא יאוחר מיום  osnat@merchavim.org.il , בדוא"לסופר

 כי שאלותיו ובקשות ההבהרה שלו, ככל שהיו לו כאלה, התקבלו  לוודאבאחריות המציע 

לשאלות הבהרה כאמור, תינתנה בכתב ותשלחנה לכל  תשובות.  08-9929420 :בטלפון

משמעות לתשובות או לדברים  או תוקף כל יהיו לא .הקבלנים בסיור שהשתתפו השואלים

 שיאמרו בעל פה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד,  .12

מספר הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור 

 כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות. 

מחמת היותן לא  לרבותאינו מתחייב לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן,  הועד .13

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

שיקול דעתו הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  על פי, הועד יהיה רשאי .14

ים ובין אם מיוזמתו, וזאת עד למועד תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינ

האחרון להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל 

כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו אל  כלל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז

 https://www.merchavim.org.il/bids באתר יפורסמו וכןבעת רכישת מסמכי המכרז, 

 אופן הגשת ההצעות

. המועצה שבמשרדילתיבת המכרזים  במעטפה סגורה וחתומה את ההצעות יש להגיש .15

הצעה שלא תמצא . 12:00עד השעה  10/8/21המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 

בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות 

ית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא בכל דרך למעט הגשה פיז

  יתקבלו. 

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים  .16

להלן,  ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין 

,  4רבות החוזה המצ"ב כמסמך כאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, ל, מועצהה

, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי חתומים על ידו בתחתית כל עמוד

בשני  ווגשיההצעה כל מסמכי המכרז וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. 

 )מקור+העתק(. העתקים

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .16.1

mailto:osnat@merchavim.org.il
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צילום תעודת זהות; אם המציע הוא תאגיד:  –אם המציע הוא יחיד  .16.1.1

תעודת רישום של התאגיד ותדפיס עדכני ומלא מרשם החברות, וכן 

אישור חתום על ידי עורך דין, בדבר זכויות החתימה ושמות 

 המוסמכים לחתום בשם המציע על הצעה זו;

מת על תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאו .16.1.2

 1976 –ידי עורך דין, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 ;נספח א'בנוסח המצ"ב כ

שאלון בדבר היעדר ניגוד עניינים, חתום על ידי מורשי החתימה של  .16.1.3

 ;נספח ב'המציע, בנוסח המצ"ב כ

הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני  .16.1.4

 ;נספח ג'בנוסח המצ"ב כ 2001-שס"אמין במוסדות מסויימים, הת

, לאחר שמולאה ונחתמה על 2מסמך הצהרת המציע בנוסח המצ"ב כ .16.1.5

ובו פירוט ניסיון המציע במתן  ה' ידי המציע, לרבות נספח 

 השירותים;

 קורות חיים של מנהל העבודה המוצע מטעם המציע. .16.1.6

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז; .16.1.7

 פרוטוקול סיור המציעים; .16.1.8

 ות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי הועד(.תשובות לשאל .16.1.9

המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי  .17

. הועד יהיה רשאי לקבל , ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחיםהחוזה ו/או בנספחיו

ת כאמור, לבקש ו/או לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספו

הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, 

הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה בעניין זה.

 אופן מילוי ההצעה הכספית

)לא בגין מתן השירותים לועד ידרוש ית שהחודשהמציע מתבקש להגיש הצעתו לתמורה  .18

התמורה החודשית המוצעת . 5מסמך , ולמלאה בטופס הצעת המציע המצ"ב ככולל מע"מ(

לא תפחת מהתמורה המינימאלית הנקובה בטופס ההצעה ולא תעלה על התמורה 

הצעות שיעלו על המחיר המקסימאלי או יפחתו מהמחיר המקסימאלית המצויינת. 

 יפסלו על הסף.המינימאלי 

ההצעה המוצעת על ידי המציע תתייחס לכל השירותים, העבודות, הנושאים, החומרים,  .19

נשוא המכרז. מובהר בזאת כי הזוכה  השירותיםהציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש לביצוע 

במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה על סכום הצעתו, למעט אם צוין במפורש אחרת 

 במסמכי המכרז.

 שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתלווה בהסתייגויות כלשהן. הועד .20
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 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: ההצעותבחינת  .21

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז.  שלב א':

 מכלל הציון הסופי(.  60%חישוב ציוני האיכות ) שלב ב':

 מכלל הציון הסופי(. 40%חישוב ציוני המחיר ) ג':שלב 

 שקלול ציוני האיכות והמחיר ובחירת ההצעה הזוכה. שלב ד':

 

 בחינת עמידה בתנאי הסף -שלב א'  .22

האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. ועדת המכרזים תבדוק 
לבים הבאים. מציע שהצעתו הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לש

נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום המכרז )לאחר 
. יובהר, כי המציע מוותר ת המכרזיםהבלעדי של ועד הבחירת הזוכה(, על פי שיקול דעת

הזוכה ייקבע בהתאם לציון מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 
גבוה ביותר וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים לפסול כל הצעה המשוקלל ה

 מחמת חוסר סבירות ו/או כל נימוק סביר אחר.

 חישוב ציוני האיכות -' בשלב  .23

של ציון יעברו לבדיקה ולא נפסלו  בתנאי הסף יעמדו שהצעותיהם מציעים .23.1

 .ו/או עובדיו חברים מהוועד המקומי 3שהרכבה  בחינה ועדתהאיכות, ע"י 

לצורך חישוב ציוני האיכות, על כל . מהציון הכולל 60%ציון האיכות מהווה  .23.2

להם נתן  ישובים /יהיו רשאים, בין היתר, לבקר ברשויות ועדהיבטיהם, נציגי ה

במקום בו הוקם פרוייקט או נותן המציע שירותים כאמור במכרז זה ו/או לבקר 

כות השירותים בכל דרך שימצאו לנכון. ו/או לבקש לבחון את אי על ידי המציע

. מטהיעניקו ציוני איכות לכל מציע על פי הקריטריונים המפורטים  ועדנציגי ה

לבצע בדיקה, כאמור לעיל, באופן מלא או חלקי,  ורשאי להורות לנציגי ועדה

הבלעדי והמוחלט ומבלי  ואצל כל המציעים או חלקם, הכול לפי שיקול דעת

 נמקה לעניין זה.  שתהא עליה חובת הה

שמורה הזכות לדרוש מהמציע להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת  ועדל .23.3

 כשירותו, ניסיונו וכיו"ב.

נקודות, אשר יחושב  100ל  0ועדת הבחינה תעניק לכל פרמטר ציון שינוע בין  .23.4

 ועדכממוצע הנקודות שהוענק להצעה על ידי כל אחד מחברי וועדת הבחינה. ה

נקודות  70-היה רשאי לפסול הצעה שניקוד האיכות שיינתן לה יהיה פחות מי

נקודות אפשרויות(. הצעה שלא תקבל ניקוד מינימאלי כאמור תיפסל  100)מתוך 

 ולא תעבור לשלבים הבאים. 

 הפרמטרים והמשקלות לניקוד איכות המערכת המוצעת הנם: .23.5
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ניקוד  פרמטר נבחן #
מקס' 

 מצטבר

מאיכות השירותים הניתנים ביישובים או גופים בהם התרשמות  .1
מעניק המציע שירותים. ההתרשמות תתבצע על ידי סיור ו/או בדיקה 

 נק' 20של חברי הועדה או נציג מטעמם. סה"כ ניקוד מקסימאלי 
20 

התרשמות משביעות הרצון של גורם ציבורי  )חבר ועד מטעם היישוב,  .2
יד מקביל( בתחום היישוב בו ניתנים או תפק –יו"ר ועד, מנהלנן/ית 

. באם קיבל נק' 30שירותים על ידי המציע. סה"כ ניקוד אפשרי עד 
המציע בסעיף קודם ניקוד עבור שני יישובים תיבדק שביעות הרצון 

נק' לכל יישוב באם ניתן ניקוד  10בשני היישובים ויינתן ציון של עד 
 נק' ליישוב זה.  20בסעיף קודם ליישוב אחד יינתן ניקוד של עד 

20 

התרשמות הועדה ממנהל העבודה המוצע על ידי המציע אשר ינהל  
את העבודה/ות נשוא המכרז ביישוב. הועדה תוכל להסתפק בקו"ח 

 של המועמדת ו/או לזמנו/ה לראיון הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי
30 

שהוקם על ידי המציע בין התקופות  טהתרשמות הועדה מפרוייק 
ועד למועד הגשת ההצעות. הועדת תתרשם מאופי  1/1/2018

 הפרוייקט, איכותו, עמידותו וכו הכל על פי שיקול דעתה. 
30 

 100 סה"כ  

 

 כל הצעה תקבל ציון איכות כדלקמן:  .23.6

 

 

 המחירחישוב ציוני  -' גשלב  .24

 . הכולל מהציון 40% מהווה ההצעות של המחיר ציוני חישוב .24.1

 כמפורט להלן:  שקלול המחיר יהא  .24.2

 ציון .24.3

 מחיר ההצעה הנמוכה ביותר    X   40=  ציון 

 מחיר ההצעה הנבחנת            

, בהתאם לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ועדת המכרזים תהא רשאית מבלי .24.4

לפסול כל הצעה שתוצאתה תהווה מחיר החורג ביותר  לשיקול דעתה הבלעדי,

 לסך הכל תמחור כלל השירותים נשוא המכרז.  כאומדן מהמחיר שנקבע 5%2מ

 

  שקלול ציוני האיכות והמחיר ובחירת ההצעה הזוכה -ד'  שלב .25

0.6   X     ציון ממוצע של חברי ועדת הבחינה 
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את ועדת המכרזים  תקבע האיכות וציון המחיר של ההצעות,  קביעת ציון לאחר .25.1

 ציון ההצעה הכולל, כדלקמן: 

 =  ציון המחיר   +    ציון האיכות                                                               הציון הכולל

 

ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף  .25.2

לדחות את כל  את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או ולעצמ ועדההאמור, שומר 

ההצעות, לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל 

את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 

 וו/או מי מטעמ עדווולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 בגין כך. 

 

הועד יהיה רשאי להעדיף מציע שמקום עסקיו  במקרה של הצעות שוות וניקוד שווה, .26

 העיקרי הוא בתחום שיפוטו של הועד במעגל ראשון ובתחום שיפוט המועצה במעגל שני.

שומר לעצמו את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל  על אף האמור, הועד .27

צעה מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי לגרוע, ה ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר

 . שכאמור, אינה מגלמת מלוא זכויותיהם של עובדי המציע

לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי המכרז, זאת אם מצא לנכון ועד תהיה הסמכות ול .28

)לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות  וו/או הגיע ליד ועל פי מסמכים ו/או מידע שיש ביד

העבודות המבוקשות לשביעות רצונו  את אחרים של המציע( שאין ביכולתו להעניק לועד

 .בעברשלילי ניסיון למועצה לוועד או סמכות לפסול מציע עימו היה ה לועדהמלא. 

 לפסלה או מציע בהצעת לדון שלא רשאי יהיהועד וה, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .29

 בהליכי המקובלת בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד לה יש אם

 ידי על או במתכוון שנעשו שגיאות ידי על עדוהו את שולל להוליך הייתה שכוונתו או, מכרז

 על או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים

 .סבירים אינם בהצעה שצוינו המחירים אם או נכונות בלתי הנחות

לקבלת הבהרות, , באם מצא זאת לנכון, חלקם(למציעים )כולם או  פנותרשאי ליהיה  עדוהו .30

, ככל שיידרש על מנת לבחון את הצעתם ואת עמידתה אישורים נוספיםאסמכתאות ו/או 

 פירוטיון בהצעתו, הסברים ודבמהלך הועד לקבל מהמציע וה רשאיהיה יכן בתנאי הסף. 

 .ללוה פירוטיהיה חייב למסור את ההסברים וה ציע, והמלהצעת המחיר שלו בנוגע

הבלעדי והמוחלט ומבלי לגרוע מכל  ואת הזכות, על פי שיקול דעת דועוהכן שומר לעצמו  .31

, במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם המציע הזוכה אל הפועל וועדלזכות אחרת השמורה 

, להתקשר עם המציע אשר או בוטלה בשלב כלשהו לאחר חתימת החוזה מכל סיבה שהיא

ואם התקשרות זו לא תצא אל הפועל להתקשר עם בעל היה השנייה בגובהה, תהצעתו 

 .ההצעה הבאה בתור, וכן הלאה



 10 

ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או  ואת הזכות, לפי שיקול דעת ולעצמ שומרועד וה .32

  כולו או מקצתו. ,לחתום על החוזה ו/או לא לבצעולבחור זוכה במכרז ו/או לא לא 

לא תהיה ות המפורטות בסעיף זה לעיל, ממש איזה מהאפשרוילועד וחליט היאם  .33

הועד, המועצה ו/או דרישה טענה מכל סוג שהוא כלפי זכות ו/או למשתתפים במכרז כל 

 לרבות לא זכות להחזר הוצאותיהם בגין ההשתתפות במכרז.

תוך בעל קבלת הצעתו.  לזוכהודיע תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז וועדת המכרזים ת .34

כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע  ו דבר זכייתו, ימציא הזוכה לועדדע לווייום מיום ה 14

אישור בתוקף על ניהול פנקסי וכן  מע"מ אישור עוסק מורשה לצורךהחוזה לרבות 

. בכלל זה, ימציא 1976 –חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה, חתום על אישור על קיום ביטוחיםהטופס את  הזוכה לועד

  .כנדרש)נספח ח'(  ביצוע וערבות  )נספח ט'(

 כללי

 ,מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ( חודשים6שישה )ההצעה תישאר בתוקף למשך  .35

זכות להאריך את תוקף  לועד תיהיהחוזה על ידי הועד, לפי המוקדם. היחתם יעד ש וא

 ( חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים. 3ההצעות בעד שלושה )

הועד שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות  .36

בהצעה, לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל 

המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך מציע להמציא אסמכתאות, אישורים, 

הבהרת ההצעה, ולבוא בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו 

 וכל אי בהירות הקשורה אליה. 

היה הועד רשאי יבהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז  .37

והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים  להציג את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה

חסויים, יציין את הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם 

זאת מובהר, כי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה 

 שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור לועד. 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה, תינתן עדיפות לאמור  .38

 .מסמך זהב

 ,בברכה      

 שי חג'ג'         

 מרחביםראש המועצה האזורית 
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 נספח א'

 1976-תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 לכבוד

 ועד מקומי מבועים

 

 

הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אנו 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

_________________ )להלן:  -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 "( המציע"

 המציע. הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

1976. 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

 1991 –תשנ"א עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, ה

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת 2011 –העבודה, התשע"ב 

 השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 –ות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכוי 9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 "( אינן חלות על המציע.חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :הרלוונטיות להלן
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 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ –( 1) חלופה □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100המציע מעסיק  –(  2חלופה )  □

משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים  במקרה  

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל  –(  2תחייב כאמור באותה חלופה )

 ם פעל ליישומן.לחוק שוויון זכויות, הוא ג 9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -למציע שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

ימים ממועד התקשרותו עם הועד  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 

_________ הופיע/ה ב_______ מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה 

ה להצהיר את האמת עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/

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

 עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד

 



 13 

 נספח ב'

 עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון

 

 : ___________________________________הועד המקומי

 ___________________________________מועמד/ת לתפקיד: 

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 שם משפחה: _____________________________

 שם פרטי: _______________________________

 שנת לידה: ___/___/___ מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 ________________  מיקוד: ____________כתובת: רח' _______________  עיר/יישוב 

 מס' טלפון: ____________________  מס' טלפון נייד: ____________________

 

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.)לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, 

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 

שם המעסיק 

 וכתובתו

תחומי הפעילות של 

 המעסיק

התפקיד ותחומי 

 האחריות

 תאריכי העסקה
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 תפקידים ציבוריים .3

 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

 

 בדירקטוריונים או בגופים מקביליםחברות  .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם 

 הם ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים.

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם התאגיד / רשות / גוף 

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 

הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  סוג הכהונה *

בדירקטוריון )כגון 

חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים(
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נא לפרט גם  -דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני * 

 את שמות בעלי המניות שמינו אותך.
 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5
, שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים  בו/שבה ו/או הועד המקומי לפעילות הרשות המקומיות
)ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית  םהקשורים אליה

 שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהיא קשורה אליהם(?

שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 באופן מפורט.

ו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או מגופים מקבילים לרבות כל מי שיש ל –"בעל עניין" בגוף 
בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין 

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968-בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

 

 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
לעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים  2-5פירוט תפקידים, כאמור בסעיפים 

 בלבד. בהווהולכהונות 

נא לפרט את שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל 
גך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת )למשל, אם בן/ת זו

 הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

                                                      
 –1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ,בעל ענין" בתאגיד" 1

למנות (   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי 1)

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 

הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה 

 –קטורים שלו; לענין פסקה זו בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדיר

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; )א( 

החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין  )ב( 

ות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בנייר -זה, "נאמן" 

 מס לפקודת 102 בסעיף כהגדרתו, לעובדים()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46כמשמעותו לפי סעיף 

 ;הכנסה

 (   חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;2)
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________. 

 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו 

רגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בא
 כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .7
, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך פורטו לעילשלא האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

מקורביך שעלולים להעמידך  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל .8

 במצב של חשש לניגוד עניינים
על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא  ידוע לךהאם 

התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, 
 עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד 

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לעיל )לדוגמה, תפקידים ועיסוקים  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
ת של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשו

 המקומית(.

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .9

נא צרפ/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עסקים בעבר 

 ולל תאריכים.ובהווה, כ
 

 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות .10

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפים, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך 

או של קרוביך )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 

 , בתאגידים הנסחרים בבורסה(.1968-התשכ"ח

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –וב" "קר

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

 

 שם המחזיק )אם שם התאגיד / גוף

 המחזיק אינו המועמד(

 תחום עיסוק אחוז החזקות

 התאגיד / הגוף

    

    

    

    

    

    

 

 לניגוד ענייניםנכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש  .11

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם 

 עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .12

או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או האם את/ה, קרוביך 

 להתחייבויות כלשהם?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
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 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

 הצהרה –חלק ג' 

 

אני, החתומ/ה מטה, _______________________, נושא/ת ת.ז. מספר _____________, 

 בזאת, כי:מצהיר/ה 

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים  .1

 ואמיתיים;

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית,  .2

נם אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אי

 ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של  .3

 ;חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

ינים אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עני .4

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;

אני מתחייב/ת, כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך  .5

הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד 

שפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב עניינים, איוועץ ביועץ המ

 .ואפעל לפי הנחיותיו

 

 

 _________________ _________________ 

 חתימה תאריך 
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 נספח ג'

הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות הנדון: 

 2001-התשס"אמסויימים, 

 

הח"מ_______________ ת.ז._________________, נציג המציע ______________ אני 

המוסמך להתחייב בשם המציע,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 

 2001-מסוימים התשס"א במוסדות מין עבריני של העסקה החוק למניעת כי ,לי ידוע .1
 לשירותי 6/21 "(, חל עלי, כנותן שירותים במסגרת מכרז מס' החוקוהתקנות לפיו )להלן: "

 מבועים מקומי ועד עבור וסביבתו מבועים ביישוב גינון
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שבהתאם לחוק, חל איסור על העסקה של בגיר, ללא קבלת  .2

אישור מראש, ממשטרת ישראל, המעיד כי ההעסקה מותרת על פי חוק. אישור כאמור 
יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר עצמו המועמד לעבודה או על ידי המעסיק או 

מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר, על ידי המסגרת, בצירוף של יפוי כוח 
 והכל בהתאם לחוק.

אני הח"מ, מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את האישור  .3
מהמשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים 

 ולהציגם בכל עת שאדרש.
 אמת.  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל .4

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם 

המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר זה. 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 21/6למכרז מס'  2מסמך 

      21/6הצעה להשתתפות במכרז מס' המציע והצהרת 

 
 הצעות למתן "(הועדועד מקומי מבועים )להלן: "מציעים בזה להתקשר עם  ,אנו הח"מ .8

שירותי גינון ביישוב מבועים וסביבתו עבור ועד מקומי מבועים )להלן, בהתאמה: 

 3 מסמךהמצ"ב כ למפרט השירותיםבהתאם לתנאים המפורטים להלן ו ,"(השירותים"

  למסמכי המכרז.

קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר אנו מצהירים בזאת, כי  .9

נספחיו, וכי הבנו על  למתן השירותיםהכלליים וההנחיות להגשת הצעות, לרבות החוזה 

 התנאים הפיזיים שבאתר ומיקומו הגיאוגרפיאת כל מסמכי המכרז על פרטיהם, לרבות 

שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו , יתן את השירותיהם נצטרך להתנאים שלפוכל יתר 

בשלמות  מתן השירותבחנו את הגורמים העשויים להשפיע על להבהרת תנאי המכרז, 

, בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו

תבססנה על כל טענות של אי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות או דרישות שת אנו ועל כן

ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מהמסמכים הנ"ל ואנו מוותרים מראש על 

 .מסוג זהטענות 

מסמך לדברי ההסבר הכלליים ) 5אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  .10

 .למסמכי המכרז( 1

. מכרזהנשוא שירותים הדרושים לשם ביצוע ה והציוד הניסיון, ברשותנו המומחיות, הידע .11

פי ל תאגיד( עשל הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה 

במידה ונזכה במכרז, כל עובדינו אשר יועסקו בביצוע השירות יהיו  מסמכי היסוד שלנו.

 עובדים מוסמכים ומוכשרים כנדרש על פי כל דין ועל פי החוזה.

 ת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר לאותו מכרז.   הצעה זא .12

מילוי התחייבויותינו בהתאם תשולם לנו בכפוף ל השירות כי התמורה עבור ,ידוע לנו .13

( ועל פי תנאי התשלום 4מסמך וסומן כ ,הוראות החוזה )אשר צורף למסמכי המכרזל

 המפורטים בו. 

, הינה כאמור במסמך מע"מ( לא כולל)ים שירותהנו בגין מתן על ידי תהמוצע התמורה 

 ההצעה הכספית.  –למסמכי המכרז  5

בתעריף המוצע על ידנו כלולים הרכיבים כל העלויות הנלוות והרווח, לרבות אך מבלי  .14

תעריף השכר, חופשה שנתית, הבראה, פיצויי פיטורים, הפרשה לפנסיה, דמי  –לגרוע 

 וח לאומי ולמס הכנסה ותקורת המציע. נסיעות, תשלומים לביט

ידוע לנו כי הצעות שיעלו על המחיר המקסימאלי או יפחתו מהמחיר המינימאלי יפסלו 

 על הסף.



 21 

ידוע לנו, כי פרט לתמורה הנקובה בהצעתנו למכרז לא נהיה זכאים לקבלת תמורה כלשהי  .15

 בגין מתן השירותים. 

נו פחותה או גבוה מהתעריפים הדרושים אנו מצהירים, כי התמורה המוצעת על ידינו אי .16

על פי כל דין והסכם )לפי הגבוה מביניהם(. הצעתינו דלעיל מגלמת גם את הצורך בעדכון 

רכיבים התלויים בוותק, דוגמת הבראה, חופשה ותוספת ותק, אשר יעודכנו בהתאם 

עובדים לוותק העובד שיעסוק במתן השירותים בפועל כמתחייב על פי דין. כן מוצהר, כי 

שיועסקו בשעות נוספות, יתוגמלו בהתאם לדין, וכי רכיבים אלו נלקחו בחשבון במסגרת 

 ההצעה דלעיל. 

אנו מצרפים בזאת את כלל מסמכי המכרז, לרבות החוזה, בשלמותם, כאשר כל העמודים  .17

  .חתומים על ידינו

 יםמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכללי .18

 .(1מסמך )

הצעתנו זו הנה בלתי הדירה, ובמידה ותתקבל על ידכם אנו נספק לכם את השירות כמפורט  .19

 בהצעה זו וביתר מסמכי המכרז.

שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, במקרה ידוע לנו כי הועד  .20

או בוטלה בשלב  שבו לא תצא ההתקשרות עם המציע הזוכה אל הפועל מכל סיבה שהיא

יהיה השנייה בגובהה, ת, להתקשר עם המציע אשר הצעתו כלשהו לאחר חתימת החוזה

 .ואם התקשרות זו לא תצא אל הפועל להתקשר עם בעל ההצעה הבאה בתור, וכן הלאה

לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו ומכל סיבה שהיא, לבטל  שומרכמו כן, ידוע לנו הועד  .21

כולו או  ,לחתום על החוזה ו/או לא לבצעולבחור זוכה במכרז ו/או לא את המכרז ו/או לא 

  מקצתו.

 בחוזה,אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים כמפורט במידה ונזכה במכרז,  .22

אישור עוסק הזכייה לרבות  על ההודעה ימים מיום 14ולחתום על מסמכי החוזה בתוך 

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק אישור בתוקף על וכן  מע"מ מורשה לצורך

בתוך להמציא לועד, אנו מתחייבים  ,כמו כן; 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ט'נספח הזכייה, את טופס האישור על קיום ביטוחים המצ"ב כ על ההודעה ימים מיום 14

למסמכי  ערבות ביצוע  )נספח ח', כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח, מסמכי המכרזל

וכן את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים ביחס לעובדים כנדרש המכרז( 

 שיועסקו מטעמנו במתן השירותים. 

הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד  .23

אחרון ימים מהמועד ה 90חתימתו של חוזה עמנו או עם מציע אחר על ידי הועד או עד תום 

להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים. ידוע לנו, כי הועד רשאי להאריך מועד 

 זה בשלושה חודשים נוספים.

 ביותר ו/או הצעה כלשהי. הזולהאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הכספית כי ידוע לנו  .24
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 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

ת.ז / מס'    
 תאגיד 

___________________ 

 ___________________ מס' טלפון    

חתימת    
 המציע  

___________________ 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ___אני הח"מ, ____ 
_____________________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים 

"( וכי המציע" -המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן 
 בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

  ________________ __________________ __________________
 חתימה שם תאריך 



 23 

 2מסמך -נספח ה' 

 פרטי ניסיונו של המציע

  – 1סף בתנאי לצורך עמידה 

שירותי אחזקת גינון ביישוב  2015-2020" המציע סיפק במהלך שנה אחת ברציפות בין השנים 

ניקיון . שירותי הגינון כאמור בסעיף זה הינם: טיפול שוטף, או ארגון ציבורי גדול אחד לפחות

 כללי, גיזום, שתילה, תיקוני צנרת ועוד"

במשך שנה אחת  כאמורנו במתן שירותי גינון בטבלה שלהלן על המציע לפרט אודות ניסיו

 : 2015-2020ברציפות  בין השנים 

 

 

שם 

הלקוח 

 ותיאורו 

 שירותי הגינוןתיאור 

מתן מועד 

השירותים 

תחילה )

 (וסיום

פרטי  איש קשר אצל 

 הלקוח

1

. 

   
 שם:________________

 תפקיד טלפון

2

. 

   
שם: 

__________________ 

טלפון:_______________

_ 

תפקיד:______________

_ 

3

. 

   
שם: 

__________________ 

טלפון:_______________

_ 

תפקיד:______________

_ 

4

. 

   
שם:________________

__ 

טלפון:_______________

_ 

תפקיד:______________

_ 
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  – 2סף בתנאי לצורך עמידה 

ארגונים ו/או ישוב ו/או רשות מקומיות יב 2018-2020המציע ביצע פרוייקט בין השנים 

עבור כל פרוייקט. פרוייקט כאמור בסעיף זה הינו ₪  50,000בהיקף כספי של ציבוריים גדולים 

חייב שיכלול, הכנת תשתית,  חודשים מיום סיום הקמתו. הפרוייקט 6פרוייקט שעברו לפחות 

 טיפול קרקע, הכנת השקיה, שתילת צמחים, הצבת דברי נוף, ותחזוקה. 

 2018-2020שביצע בין השנים כאמור לעיל הפרוייקטים בטבלה שלהלן על המציע לפרט אודות 

 אלש"ח:  50שהיקפו הכספי של כל פרוייקט הינו לפחות 

 

 

 
שם הלקוח 

 ותיאורו 

תיאור 

 הפרוייקט

תחילה מועד 

וסיום 

 הפרוייקט

פרטי  איש קשר אצל 

 הלקוח

1

. 

   
 שם:________________

 תפקיד טלפון

2

. 

   
שם: 

__________________ 

טלפון:_______________

_ 

תפקיד:______________

_ 

3

. 

   
שם: 

__________________ 

טלפון:_______________

_ 

תפקיד:______________

_ 

4

. 

   
שם:________________

__ 

טלפון:_______________

_ 

תפקיד:______________

_ 
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מספק המציע שירותים, לצורך בחינה סיפק ו/או פירוט כללי של רשויות ו/או ישובים בהם 

 והתרשמות ברכיב האיכות כפי שפורסם במכרז:

 

 

 

 

שם 

הלקו

ח 

ותיאו

 רו 

 שירותי הגינוןתיאור 

מועד 

מתן 

השירות

ים 

תחילה )

 (וסיום

פרטי  איש קשר אצל 

 הלקוח

1

. 

   
שם:_____________

___ 

 תפקיד טלפון

2

. 

   
שם: 

________________

__ 

טלפון:___________

_____ 

תפקיד:__________

_____ 

3

. 

   
שם: 

________________

__ 

טלפון:___________

_____ 

תפקיד:__________

_____ 

4

. 

   
שם:_____________

_____ 

טלפון:___________

_____ 

תפקיד:__________

_____ 
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 2נספח ו מסמך 

 

 קורות חיים של המנהל המוצע:

 דה המוצע מטעם המציע. ויש לצרף מסמך קורות חיים של מנהל העב
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 ערבות להצעה –' זנספח 

 לכבוד

 ועד מקומי מבועים

 

 
 הנדון: ערבות בנקאית להצעה

 לשירותי גינון ביישוב מבועים וסביבתו עבור ועד מקומי מבועים –6/21 מכרז מס'
 

בתוספת הפרשי ₪,  25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך של 
 הצמדה למדד המחירים לצרכן.

 
לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  המחיריםהערבות יהיה צמוד למדד  סכום

 המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

 . 2021אפריל לחודש  15 – , שפורסם ב2021 מרץ, יהא מדד חודש זוהיסודי לעניין ערבות  המדד
 

 הידוע במועד בו תדרשו אתיחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד  זוהצמדה לעניין ערבות  הפרשי
הסכום  ההצמדהעלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי  )להלן: "המדד החדש"(פירעון הערבות 

היסודי. אם  במדדהשווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק 
עד לסכום  בדרישתכםהמדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 

 רשי הצמדה.הערבות, ללא כל הפ
 

תקבל דרישתכם על ידינו, בו תתאריך היאוחר משבעה ימים מ לאדרישתכם הראשונה בכתב,  לפי
ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי  בדרישהאנו נשלם לכם כל סכום הנקוב 
את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  להוכיחהצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה 

 תחילה מאת הנערב.
 

 .31.12.2021תהא תקפה מיום הוצאתה ועד ליום  ינו זוערבות
 
 
 
 

 רב, בכבוד
 

 
 מ____________ בע"____ בנק       
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   21/6למכרז מס'  3 מסמך

 מפרט השירותים

ן. העבודות הדרושות כוללות בין שטחי הגינומפרט זה כולל תיאור לעבודות התחזוקה של 
 :היתר

 

, עיבודי קרקע, עישובים, וניקוי לרבות מחשבי השקייה השקיהההשקיה ותחזוקת מערכות 
תחזוקת מערכות הניקוז, זיבול, דישון, הדברת מחלות ומזיקים, טיפולים שוטפים  השטח.
ועיצובים, טיפול בדשאים ושאר  , שוחות גיזומיםלרבות כריתת עצים על פי דרישת הועד בעצים

 ים. ניקוי השטח הצומח, שתילת מילואים והגנתם

נשוא  םהמעודכן ליום אספקת השירותי ספר גינון והשקיהכל העבודות הנדרשות יבוצעו ברמת 
 הסכם זה.

מובהר ומודגש כי המחירים אותם יקבל הקבלן עבור ביצוע עבודות הגינון החודשיות יכלול 
תיקון ו/או החלפה של כל חלק או פריט שיידרש לתיקון או להחלפה כך שמערכת ההשקיה על 

 כל מרכיביה וחלקיה לרבות מחשבי ההשקייה, תפעל באופן תקין ומושלם.

מרי הדברה ודישון איכותיים ומאושרים על ידי בנוסף, באחריות הקבלן להשתמש רק בחו
הגורמים הרלוונטיים המוסמכים ובין היתר המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות, מכון 
התקנים ועוד. יודגש כי הקבלן יהיה אחראי ויישא בעלויות של  כל נזק שייגרם לצמחייה ו/או 

 נם מאושרים ע"י הגורמים הנ"ל.לציוד ו/או לאדם כתוצאה משימוש בחומרי הדברה/דישון שאי

 

למען הסר ספק כל המפורט במסגרת תיאור העבודות שלהלן כלול במחיר המוצע  :תיאור העבודות
 בין שצוין כך ובין שלא, אלא אם צויין במפורש על ידי הועד, שלא כלול במחיר המוצע.

 השקיה ותחזוקת מערכת ההשקיה: -במפרט הצעת המחיר  1מס"ד  .1
מקומות לגבי הדתו יעבור הקבלן עם המזמין בשטחים המגוננים, ויבצע רישום עם תחילת עבו

 בהם יש צורך לבצע תיקונים או השלמות במערכות ההשקיה. 

ממועד כניסתו  תוך שבעה ימיםהנדרשות, ישלים את ההשלמות והקבלן יתקן את הליקויים 
חיר החודשי שישולם כלולים במלתוקף של הסכם זה, מובהר ומודגש שההשלמות והתיקונים 

הקבלן וכי לא ישולם מחיר נוסף בגין ההשלמות שיידרשו וככל שיידרשו.  לקבלן בגין הגינון
יהיה אחראי לשלמותן ולתקינותן של מערכות ההשקיה בישוב לכל אורך תקופת החוזה 
.הקבלן יתקן כל תקלה ובמידת הצורך יחליף בחדש, חלפים ואביזרים פגומים במערכת 

. במקרה של תקלות דחופות, שעות מקרות התקלה 24תוך בות, מחשבי ההשקייה ההשקיה לר
שעות מקבלת הקריאה מנציג  4כפי שיגדיר זאת המזמין, הקבלן יגיע לצורך תיקון התקלה תוך 

 המזמין.

המזמין ויהיו  יאושרו מראש ע"ייהיו באיכות גבוהה כל האביזרים והצינורות שיספק הקבלן 
 י.תו תקן ישראל בעלי 

 :ארגז ראש מערכת הבקרה .1.1
 ימסר לנציג הועד.חייב להיות נעול ועותק מן המפתח י

הקבלן יהיה אחראי לשלמות הארגז והמכסים וידאג תמיד במשך כל תקופת ההתקשרות, 
 נעילתו.ללכיסוי הארגז ו

בנוסף, באם  הקבלן יהיה אחראי לניקוזו של הארגז ומניעת הצטברות מים בתוכו. ,כמו כן
 ש לצבוע את הארגז בצבע מתאים להגנתו מפני חלודה וקילופי צבע.יידרש י

 ברזים:   .1.2
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הקבלן מתחייב לתקן  הברזים יהיו אטומים באטימה מוחלטת וללא כל נזילה חיצונית.
שעות מקבלת הדיווח. במידה ועקב התרשלות הקבלן ואי  4כל נזילה מהברזים תוך עד 

בסכום היחסי בו חוייב הועד עקב התרשלותו, או  ביצוע התיקון בזמן, הקבלן יחוייב
 בסכום עלות הנזק והאובדן שנגרם עקב כך.

 קוצבים: .1.3
 תהיה אטימה מוחלטת וללא כל נזילה חיצונית.לכל חיבורי הקוצבים ולקוצבים עצמם 

 מסננים: .1.4
 ככל שנדרש.שלמות רשתות ואטמים וכמו כן ניקוי המסנן הקבלן יוודא 

 רבות מחשבי השקייה:ראשי בקרה/ראשי מערכת ל .1.5
על הקבלן לוודא תקינות פעילות של ראשי המערכת והבקרה ולוודא התאמת תוכניות 

יש לוודא החלפה בזמן של סוללות למחשבי ההשקייה  ההשקייה לעונה הרלוונטית בשנה.
ולטפל במיידית בכל תקלה בראש המערכת על כל חלקיה ואביזריה, לנקות את חלקי 

צבעם בשתי שכבות, בצבע יסוד ושכבה שלישית של צבע עליון המתכת, ואם החלידו ל
.הקבלן יוודא שהמים לא יצטברו מתחת לראש מערכת, וינקה  את כל  העשבייה מסביב.  
הקבלן יבצע את התחזוקה השוטפת  הנ"ל  באופן יזום ובמסגרת השירותים הכלולים 

  בהסכם זה.

 ממטרות: .1.6
ו של הקבלן יהיה לנקות את פיות הממטרים, בכל תקופת ההסכם וככל  שיידרש באחריות

 ובמידה והם סתומים לשחררם ואם יידרש להחליף ממטרות מקולקלות.

 ממטיר גיחה: .1.7
אם הממטיר אינו מתרומם או אינו שוקע בחופשיות יש לפרק אותו עם מנגנון ההקפצה 
 מתוך קופסת המגן שלו.  לנקות את החול, האבנים, והלכלוך, וכן את שלוחות הדשא
ששקעו  ונכנסו בקופסא, וכן יש לפתוח את הברז המפעיל ולשטוף היטב להרכיב ולוודא 
את תקינות הממטיר .אם לא ניתן יהיה לתקן הממטיר יוחלף על חשבון הקבלן. יש לבצע 
תיקון ממטירים באופן שוטף, בנוסף באם פנה אל הקבלן נציג מטעם הועד לגבי ממטירים 

שעות  24נים, הקבלן יתחייב לתקן כל תקלה בממטרות  עד שאינם פועלים או שאינם מכוו
 מקבלת ההודעה על התקלה.

 :טפטוף .1.8
ובכל מקום בו יתגלו ליקויים,  קווי הטפטוףאת כל הקבלן יבדוק באופן שוטף ויזום 

אם תידרש החלפת/תוספת  כולל, אתזתקן י הקבלן או טפטפות סתומות ו/קרעים  נזילות,
 .  בהם נתגלו הליקויים במקומותצנרת טפטוף 

 ההשקיה: .1.9
 לצרכי המקוםושטחי הגינון יושקו בשעות המותרות להשקיה, ובהתאם לעונת ההשקיה 

באחריות הקבלן לתכנת את  לחסכון במים.מרביים  והקפדה  ולצמחיה, תוך  תשומת לב
מחשבי ההשקיה בהתאמה מרבית לעונות השנה לרבות ביטול ההשקיה באופן יזום בימי 

 לאורך החורף.  גשמים

 טיפוח צמחיה -במפרט הצעת המחיר  1מס"ד  .2
 גיזום, עיבוד קרקע, ניקיון כל צמח ע"פ הצורך -טיפול בצמחייה הקיימת

הריסוס יעשה בחומרים מומלצים ע"י המחלקה להגנת הצומח  -ריסוס נגד עשבים ומינים פולשים
 בלבד ולפי הוראות היצרן.

 השקיה סדירה, ריענון עציצים, השלמת  צמחים במידת הצורך.טיפול בצמחייה הקיימת ביישוב. 

על הגנן לשתול על חשבונו צמחים שלא נקלטו או שנפגעו כתוצאה מריסוס או  -השלמת צמחים
מחוסר השקיה. על הגנן אחריות תחזוקה של הקיר הירוק. החלפת צמחים מתים על חשבונו, 

 אחריות להשקיה סדירה וטיפוח הקיר.
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 זיבול  ודישון: -ט הצעת המחיר במפר 1מס"ד  .3

 דשאים: .3.1
 על הקבלן לדשן את מדשאות הדשא בכמויות של:

 .יולי -יוני   -מאי   -חודשים אפריל 

 בכל חודש. -גופרת אמון  -ק"ג לדונם  10

 בכל חודש. -ק"ג לדונם אשלגן גופרית  5

 חודשים ספטמבר אוקטובר:

 בכל חודש. -ק"ג לדונם גופרת אמון    15

 ק"ג לדונם אשלגן גופרית בכל חודש.  7.5

 :דשאים -במפרט הצעת המחיר  1מס"ד  .4
ואחיד מכוסה  ירוק  והעבודות הדרושים לקבלת משטח את כל החומריםיכלול דשא הטיפול ב

יישור של השטח לפני , בין היתר, .העבודה כוללתוישרות פאותיו קצוצות כאשר ללא קרחות 
מכל סוג  פסולתדשא קצוץ ו סילוק שאריות  ,והצנעתםפיזור הזבלים, דשנים באופן שווה 

 על כיסוחים באופן סדיר ע"פ טבלת כיסוחים המופיעה במפרט זה. הקבלן יקפיד .שהוא

 ניקיון מדשאות מעשבים שוטים: .4.1
על הקבלן לשמור בקביעות על ניקיון המדשאות מעשבים שוטים, העישוב יעשה בעבודת 

 .אושריםידיים או בריסוס, בקוטלי  עשבים מ

 :כיסוחי דשא .4.2
כיסוח הדשא יתבצע באופן שוטף וככל שנדרש, באמצעות מכסחת דשא מתאימה, 
הכיסוח יכלול איסוף ופינוי של עלי הדשא שכוסחו, זאת למעט משטחים שהכיסוח בהם 

 יתבצע על ידי המועצה האזורית.

 טיפול בקרחות דשא: .4.3
לן את הקרקע וישתול במקומות בהם קמל הדשא או לא נקלט )קרחות( יכשיר הקב

 שתילת מילואים, ע"פי הוראת ספר הגינון. 

 :טיפול בעצים –במפרט הצעת המחיר  1מס"ד  .5
גיזום לעיצוב צורת העץ הסרת ענפים וזיזים יבשים, הרמת הנוף ודילול הנוף הגנה מפני רוחות, 

גוף ו/או הגיזום יבוצע כך שלא יווצר חשש לפגיעת כוויות שמש,  קרות, ופגעי טבע אחרים. 
 .השנהלאורך כל עונות  גיזום העץ יעשה   תשתית בכל דרך שהיא.

מנוף  לפחות פעמיים בשנהכלל עבודות הגיזום להם נדרש מנוף לצורך עבודה בגובה יכללו 
 לצורך ביצוע העבודה.

 :טיפול בשיחים –במפרט הצעת המחיר  1מס"ד  .6
הנוף העליון לחידוש הצמחייה  וקיטום: גיזום, כוללעל הקבלן לטפל בעיצוב הצמחים למיניהם 

לגבי צמחייה הדורשת גיזום ועיצוב מוגדר,  .השטח לאורך כל עונות השנהאו להמרצת כיסוי 
הקבלן יגזום בתדירות התואמת את קצב הצמיחה עד לקבלת הצורה הנדרשת , ושימורה 

 בגובה שיקבע  מראש על ידי ועד הישוב. הקבוע

 :ריסוס מסביב ליישוב –במפרט הצעת המחיר  1מס"ד  .7
על הקבלן לבצע ריסוס פעמיים בשנה בהיקף היישוב, מקצה המגרשים בהיקף היישוב וברוחב 

רוחב הריסוס ההיקפי  .של עד התעלה ההיקפית הקיימת ובמקומות שאינה קיימת ברוחב זהה
מטר. הריסוס ייעשה פעמיים בשנה לצורך שמירה על היקף היישוב  20לא יפחת בשום מקרה מ 
 נקי מעשבים ומצמחיה. 
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 1, במסגרת מס"ד לעיל ומבלי לגרוע מהם, באחריות הקבלן 7עד  1בנוסף למפורט בסעיפים  .8

 לבצע את כל הפעולות הבאות: בהצעת המחיר,

הגנים ו/או הגינות ו/או פינות הירק ו/או הצמחייה ו/או הפרחים  אחזקה שוטפת של כל .8.1

 ו/או העצים שבאתרים. 

אחזקת גינון במגרשי משחקים, שדרות, כיכרות, עצים, פסי ירק וחורשות באתרים  .8.2

 ובסביבתם. 

 טיפוח הנוי והגינון שבאתרים.  .8.3

מוצרים  אחזקת מערכת ההשקיה שבאתרים. הקבלן ישתמש לצורך כך רק בחומרים ו/או .8.4

 ברמה איכותית גבוהה  שיאושרו קודם לכן בכתב על ידי נציג הועד. 

 דישון הגנים ו/או הצמחייה באתרים.  .8.5

ניקיון של הצמחייה ו/או הגנים ו/או הנוי שבאתרים, לפחות אחת לשבוע ביום קבוע  .8.6

 שיסוכם בין הצדדים. 

 למניעת עשבים שוטים וריסוס עשבייה.  -ריסוס בחומר הדברה .8.7

 כללית של מתקני שעשועים לילדים וביצוע תיקונים בסיסים בלבד  אחזקה .8.8

גיזום שיחים ועצים ואיסוף הגזם ופינויו לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י הגורמים  .8.9

 המוסמכים.

ניקיון יסודי של האתרים ובסביבותיהם מכל פסולת מצויה )כגון: בדלי סיגריות,  .8.10

 קופסאות ואריזות, ניירות, שקיות וכיו"ב(. 

 ניקיון שוטף של כל הגנים ו/או שטחי הצמחייה ו/או הנוי באתרים.  .8.11

 אחזקה שוטפת של מערכות ההשקיה באתרים.  .8.12

השקיה סדירה ובהתאם לצורך של עצים, צמחי נוי, מדשאות ושל כל הצומח ו/או  .8.13

 הפורח באתרים. 

גיזום שיחים, עצים, צמחי נוי ומדשאות בהתאם לעונה ולצורך כולל יישור שוליים  .8.14

 של מדשאות. 

 ריסוס קצוות )קנטים( במדשאות.  .8.15

 ריסוס עשבים שוטים לרבות ריסוס מרצפות ע"י חומר ריסוס.  .8.16

 זיבול עצים, צמחי נוי ומדשאות בזבלים כימיים ואורגניים בהתאם לעונה ולצורך.  .8.17

בכלי ידני של עשבים שוטים באזור גינון ושטחים ציבוריים בהם  סילוק ידני או .8.18

 אין אפשרות לריסוס או לדיסקוס. 

 דיסקוס של האדמה.  .8.19

 התקנה גומות סביב עצים וצמחיה והתקנת הגנה על שולי גומות באזורי דשא.  .8.20

 מילוי ויישור חללים ושקעים במדשאות.  .8.21

 ריסוס עצים, צמחי נוי ומדשאות נגד מחלות מזיקים בהתאם לצורך.  .8.22

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להסכם  .8.23

 זה מפורטות בנספח א' להסכם. 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ראה הועד לנכון להשתמש בימי העבודה המסוכמים  .8.24

שורה לתחומים נשוא המכרז, יבצע הקבלן אחר בקבלן ובעובדיו עבור ביצוע עבודה ק

דרישות הועד ויעמיד את שירותיו לצורך ביצוע פעולה כאמור, הכל תוך יידוע הועד לגבי 

 הפעולות שלא יהיה ניתן להספיק לבצע בעקבות שינוי זה כאמור.

 

ניקיון וטיאוט מדרכות ומפרצונים וקטעי כביש צרים אליהם  -במפרט הצעת המחיר  2מס"ד  .9

 לא מגיע מכונת הטיאוט:

הניקיון והטיאוט יתבצעו באמצעות עובדים ומטאטים ידניים ו/או מכשירם המותרים  .9.1

בהתאם לחוק ויכללו, ניקוי כללי של כל המדרכות, מפרצונים וקטעי כביש אליהם לא 

מגיע רכב הטיאוט לרבות, איסוף הפסולת שעל הכביש בצמוד למדרכה. ובתוך כך, ריסוס 

י עשבים וצמחי בר, איסוף לכלוך ופסולת מכל  סוג שהוא, פינוי וסילוק עקירה ופינו

הפסולת והלכלוך לאתר מורשה. השימוש בכלים מכניים, כגון שואבים וכיוצ"ב, לביצוע 

 הטיאוט כנ"ל, מחייב אישור מראש של הועד והחוק.

שוב הקבלן לא יורשה לפנות את הלכלוך ואת הפסולת למכלי האשפה המוצבים ברחבי הי .9.2

 למעט אשפה ביתית בלבד כגון, ניירות, שאריות מזון וכדומה.

 הקבלן לא יורשה להעביר את הפסולת מהמדרכה אל הכביש. .9.3

ומתאימות ויפונו על ידי הקבלן לאתר  תהפסולת והלכלוך יאספו בשקיות אשפה ייעודיו .9.4

 מורשה.

ר המוקדמות הטיאוט והניקיון יבוצעו ביום שייקבע על ידי הוועד, יחלו בשעות הבוק .9.5

. הניקיון והטיאוט יבוצעו 14:00ויסתיימו בשלמות ובהתאם לנדרש, לא יאוחר מהשעה 

באמצעות כלים ואמצעים מתאימים  וידניים, שימוש בכלים ובאמצעים מכניים 

חשמליים יותר רק לאחר שיאושרו מראש ובכתב על ידי הועד. מודגש ומובהר שהקבלן /

ם מרעישים שלא עומדים בדרישות המשרד לאיכות לא יורשה להשתמש בכלים ובאמצעי

 הסביבה.

עבודות הניקיון והטיאוט יבוצעו באמצעות כמות מתאימה של עובדים ובכל מקרה לא  .9.6

פחות מארבעה עובדים, כפי הנדרש לעיל כך שעבודות הניקיון יתבצעו כנדרש ובאופן 

יקיון שייקבע על ידי ביום הנ 14:00מקצועי איכותי ומושלם, ויסתיימו לא יאוחר מהשעה 

הוועד. העובדים ילבשו בגדי עבודה מתאימים וזוהרים. העובדים ישמעו להוראות 

הבטיחות ,להנחיית הועד ולנציג המוסמך  מטעמו, הקבלן לא יורשה להעסיק בשטחי 

 מבועים עובדים שלא יישמעו להוראות כנ"ל.

צעו רק לאחר שהושלמו מובהר ומודגש שעבודות הניקיון והטיאוט ייחשבו כסופקו ובו .9.7

 בכל המדרכות והמעברים ברחבי היישוב.

והחלפה לשקיות חדשות, איכות פינוי האשפה מכל הפחים הציבוריים ברחבי היישוב  .9.8

וטיב השקיות יהיו ברמה גבוה, ככל שרמת השקיות שיוצבו יהיו ירודות והועד ידרוש 

השטחים בהם יש מהקבלן להחליפם הקבלן יעשה זאת. החלפת השקיות כאמור בכל 

 פחים בשטחים הציבוריים של מבועים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ראה הועד לנכון להשתמש בימי העבודה המסוכמים בקבלן  .9.9

ובעובדיו עבור ביצוע עבודה קשורה לתחומים נשוא המכרז, יבצע הקבלן אחר דרישות 
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הועד לגבי הפעולות  הועד ויעמיד את שירותיו לצורך ביצוע פעולה כאמור, הכל תוך יידוע

 שלא יהיה ניתן להספיק לבצע בעקבות שינוי זה כאמור.

היום/ימים בו יתבצע הניקיון ייקבע על ידי הועד ועל פי שיקול דעתו המוחלט.  .9.10

הועד יהיה רשאי להחליף את היום/ימים בשבוע בהתאם לצרכיו ולשיקוליו תוך הודעה 

שלהלן,  9קיון והטאוט כמפורט בסעיף מוקדמת לקבלן. הועד אינו מתחייב לכך שיום הני

 .יהיה חופף ליום אחר בו ניתנים שירותים אחרים

 כללי .10
כלל השירותים המפורטים לעיל יינתנו בעבור כלל המתקנים, מגרשים, שטחים, מדרכות, 

רשימה לא  כבישים, גינות, עצים, מערכות השקיה תשתיות וכו הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 סגורה של המקומות והמתקנים מצ"ב כנספח י'.

ככל שיתווספו שטחים, תשתיות, מתקנים וכו )כמפורט בכלל השירותים שעל הקבלן לספק( 
מההיקף הקיים ישקול הועד תמחור ותוספת תמורה יחסית בהתאם  15%בהיקף העולה על 

 למחירים שניתנו על ידי הקבלן במסגרת הצעת המחיר. 

על הקבלן יחולו בכל הקמה של גינון/ אזור חדש עלויות התשתיות/החומרים וכו לא  –בנוסף 
אך מרגע קבלת הגינה/אזור על הקבלן לדאוג בדיוק ובהתאם למפרט השירותים הכללי המוזכר 

 במסגרת המכרז.  
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 21/6למכרז מס'  4מסמך 

 חוזה

 ביום ________. במבועיםשנערך ונחתם 

 מבועיםועד מקומי  בין :
  הנגב\ד.נ. ים 

 מצד אחד                      "(הועדלהלן :")             
        

 

 _________________ לבין:
 מ _______________ 
  "(נותן השירות" :)להלן 

 מצד שני 
 

בהתאם לתנאים גינון ליישוב מבועים וסביבתו שירותי מעוניינת להזמין  והועד הואיל
, )להלן למסמכי המכרז 3מסמך המפורטים להלן ולמפרט השירותים המצ"ב כ

 (;"השירותים" :בהתאמה

הועד לקבלת השירותים  םשפרס 21/6ונותן השירות השתתף במכרז מספר  והואיל
 , וזכתה בו;"(המכרז)להלן:" כהגדרתם לעיל

, הציוד, כוח האדם וכן האמצעים ,כי הוא בעל הכישורים ,מצהיר ונותן השירות והואיל 
וכי ביכולתו  ,האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך מתן השירותים

 לבצעם בהתאם להוראות חוזה זה;

 .במתכונת המתוארת להלן יםאת השירותלועד ין לספק יונותן השירות מעונ והואיל

 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 מבוא .25

 ה והנספחים המצורפים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא לחוזה ז 25.1

המבוא לחוזה זה והמסמכים המצורפים לו וכן כל מסמכי המכרז והצעתו של נותן  25.2

 .השירות למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של  25.3

 תיו.חוזה זה או תניה מתניו

 הועד נציג .26

"(, והוא מוסמך ליתן נציג הועדאיש הקשר מטעם הועד לביצוע חוזה זה ____ )להלן: "

 הנחיות לנותן השירות ולעובדיו בדבר אופן ביצוע השירות על פי חוזה זה.  
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 נותן השירותוהתחייבויות  הצהרות .27

במקצועיות, בנאמנות ובמיומנות  יםמתחייב לבצע את השירות נותן השירות 27.1

, יםמרבית, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו, ניסיונו ומיומנותו בביצוע השירות

והכל לשביעות רצונו המלאה של הועד, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה מלא עם 

 .יםהועד, בכלל ההיבטים הקשורים למתן השירות

שיונות, יהוא מחזיק בכל הר נותן השירות מצהיר, כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי 27.2

האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לשם ניהול העסק שהוא מנהל ולשם 

 על פי חוזה זה. לועדמתן השירות 

כי הוא מכיר  ,על פי חוזה זה יםנותן השירות מצהיר, כי הוא בחן את אופי השירות 27.3

ם הם לרבות התנאיוהנסיבות הקשורים וכרוכים ב, הדרישות את התנאים

עם  וכי לא תהיינה לו טענות בקשר הפיזיים ומיקומו הגיאוגרפי של מבני הציבור,

ח אדם וציוד הדרושים לשם כך( ו)לרבות כ ף השירותים הנדרשעם היק אלה או

 או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי חוזה זה.

הדינים הרלוונטיים למתן השירותים  את כל, כי הוא מכיר נותן השירות מצהיר 27.4

תחייב לפעול על פיהם, ובכלל זה להחזיק בכל עת במהלך ההתקשרות בכל אחד ומ

 מהאישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לשם מתן השירותים.

נותן השירות מצהיר, כי הוא בעל כל הציוד, האמצעים והיכולת הדרושים לשם  27.5

 באופן מקצועי וטוב.  יםמתן השירות

מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים בין ענייניו לבין ענייניה של נותן השירות  27.6

לועד בעניין, נותן השירות . בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור יפנה הועד

 ויפעל בהתאם להוראותיה.  

נציג  , לפי דרישתו, את כל הפרטים שיידרשו על ידינציג הועדנותן השירות ימסור ל 27.7

אחר. נותן נתון מקצועם וכל  ,מספרםלרבות , השירותנותן  לעובדי הועד ביחס

אשר בכוונתו של נותן כל עובד חדש עביר לאישור מראש של הועד השירות י

פרטיו האישיים, ת.ז, תאריך לידה,  השירות להעסיק במתן השירותים, לרבות

 ופרטי הסמכותיו וניסיונו. כתובת, מס' טלפון

 השירות אופן ביצוע .28

נותן השירות באופן מקצועי ועל הצד הטוב ביותר, לשביעות ע"י השירות יבוצע  28.1

 רצונו של הוועד. 

במתכונת מתן השירותים, לתקופה קצובה  שינויים להורות על הועד יהיה רשאי 28.2

 . יודגש, כיאו לכל משך ההתקשרות, וזאת בהודעה שתימסר לנותן השירות

 כלשהם. לפיצוי, תמורה או החזר נותן השירות לא יהא זכאי במקרה זה

 הווימציאונותן השירות ימלא בכל יום בו יינתנו השירותים על ידו דו"ח נוכחות,   28.3

 .בסופו של כל חודשנציג המעצה ל
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נותן השירות מתחייב לקיים את כל הוראות החוק, התקנות והצווים בכל הקשור  28.4

במתן השירות על פי חוזה זה. נותן השירות ינקוט בכל האמצעים הדרושים על 

מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור, לבריאותו, לרכושו או לביטחונו ועל מנת למנוע 

 המועסקים על ידיו. םהעובדיסיכון לבריאותם, לרכושם או לביטחונם של 

כן מתחייב נותן השירות למלא את הוראות הדין ו/או ההסכמים הקיבוציים 

ו/או צווי ההרחבה החלים על העסקת עובדיו וכפי שיחולו בכל עת ובכלל זה 

)להלן:  2012-הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 "( והחוקים המפורטים בחוק זה. החוק להגברת האכיפה"

השירות נמסר לביצועו של נותן השירות בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא איננו  28.5

, לרבות לקבלן משנה, ללא אישור מראש בכתב רשאי להעביר את ביצועו לאחר

. התעוררה לדעת נותן השירות מניעה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מהועד

. אין במתן הודעה כאמור כדי לנציג הועדיודיע על כך לאלתר  מתן השירות על ידו,

 לועדלגרוע מהתחייבויות נותן השירות לפי חוזה זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון 

 אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

  התמורה .29

ש"ח __ _________על פי חוזה זה תהיה בסך של  יםהתמורה בגין מתן השירות 29.1

( לא כולל מע"מ) לחודש( שקלים חדשים _________________ במיליםו)

 "(.התמורה)להלן: "

והרווח, לרבות אך מבלי למתן השירותים את כל העלויות הנלוות התמורה כוללת  29.2

תעריף השכר, חופשה שנתית, הבראה, פיצויי פיטורים, הפרשה לפנסיה,   –לגרוע 

 דמי נסיעות, תשלומים לביטוח לאומי ולמס הכנסה ותקורת המציע. 

תן השירות מצהיר ומתחייב כי התעריף שישולם לעובדיו לא יפחת מהתעריפים נו 29.3

המתחייבים על פי כל דין והסכם )לפי הגבוה מהם(, וכי נותן השירות יעדכן את 

התעריפים בהתאם לוותק העובד, ככל שמדובר ברכיבים התלויים בוותק. כן 

ו בשבתות יתוגמלו מצהיר נותן השירות, כי עובדים שיועסקו בשעות נוספות ו/א

 בהתאם לדין, ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלומים כאמור.

שא בכל העלויות הנובעות ממתן ילמען הסר ספק מובהר בזה, כי נותן השירות י 29.4

השירות, לרבות הוצאות עבור ציוד, שכר, ביטוח, מגורים, נסיעה וכלכלה של 

רה כמפורט בסעיף זה אלא אם כן צוין בחוזה זה במפורש אחרת. התמו עובדיו,

, ופרט אליה לא יהיה המהווה תשלום מלא בעבור ביצוע השירות נשוא חוזה זה

נותן השירות זכאי לקבלת תמורה נוספת ו/או החזר כלשהו מכל מין או סוג בגין 

 מתן השירותים ו/או כל הוצאה אחרת הנובעת מהם.

. לחשבונית 45בתנאי שוטף + רוף מע"מ כדין, י, בצלנותן השירותהתמורה תשולם  29.5

המס שימסור נותן השירות לועד עליו לצרף דו"ח מלא ומפורט של כל שעות 

לעיל. ביצוע  28.3העבודה במהלך החודש שבגינו מוגשת החשבונית, כאמור בסעיף 

 הועד. התשלום מותנה באישור הדו"ח על ידי 
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כדי להבטיח את קיומם המלא והמדויק ובמועד של כל התחייבויות נותן השירות  29.6

ימים מהמועד בו יקבל  10בהתאם להוראות הסכם זה, ימסור המפעיל לועד, תוך 

ית המפעיל מהועד הודעה על מועד תחילת השירותים, ערבות בנקאית אוטונומ

בהתאם לנוסח ערבות הביצוע ₪  30,000לפקודת הועד המקומי מבועים על סך 

 "(. הערבות" או "ערבות הביצועלהסכם זה )להלן:"הרצ"ב כנספח "א" 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש  29.7

 או בסמוך לכך. 15.4.2021שהתפרסם ביום  2021מרץ 

 ההתקשרותחודשים ממועד תחילת  3שנים ו  1ה למשך הערבות תהא תקפ 29.8

ותתחדש בכל פעם בה יוחלט להאריך את ההתקשרות לתקופת ההארכה ככל 

 חודשים. 3שתהיה בתוספת 

היה והועד יהיה סבור כי נותן השירות הפר התחייבות מהתחייבויותיו שבהסכם  29.9

כל דין וההסכם( זה, אזי )ומבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשות הועד עפ"י 

הועד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה ו/או חלקה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, 

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ע"י הצדדים כנזק שייגרם לועד בשל הפרת 

 התחייבות מהתחייבויות נותן השירות בהסכם זה.

שב הפרה זה, על תתי סעיפיו, הינו מיסודו של הסכם זה והפרתו תיח 29סעיף  29.10

 יסודית של ההסכם.

 

 ההתקשרות תקופת .30

מועד החתימה בין הצדדים על פי חוזה זה הינה מהבסיסית תקופת ההתקשרות  30.1

 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " חודשים 12על חוזה זה ולמשך 

תקופות ארבע יתחדש מאליו באותם תנאים לבתום תקופת ההתקשרות חוזה זה  30.2

"(, אלא אם כן יודיע ת ההארכהותקופאחת )להלן: " חודשים כל 12נוספות בנות 

על רצונו  תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכהם לפני סוף מיי 30הועד 

תקופת ההתקשרות  . בכל מקרה,תקופה ם אותהלסיים את ההתקשרות בתו

 .חודשים 60ותקופת ההארכה לא יעלו על 

לעיל, הועד תהיה רשאי בכל עת, מכל סיבה שהיא,  30.1 על אף האמור בסעיף 30.3

ם מראש מיי 30 לנותן השירותלהביא חוזה זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר 

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. במקרה  ולנותן השירותלפחות, 

תשלום כלשהו, פרט לתשלום  השירות תןלנותחול חובה לפצות ו/או לשלם  זה לא

התמורה לנותן השירות בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, ככל שניתנו, עובר 

 למועד הפסקת ההתקשרות. 

רשאי למסור את ביצוע  הועדהובא החוזה לידי גמר מכל סיבה שהיא, יהיה   30.4

נותן שהוכן על ידי  תוצר/מסמךבכל השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך 

לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות  נותן השירותללא תשלום ול השירות

ותן בשל שימוש בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי לנ הועדמכל סוג שהוא כלפי 
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לא יהיה כל זכות עיכבון במסמכים, והוא יעביר את כל המסמכים על השירות 

מצויים אצלו, ללא תמורה, לידי הועד. למען הסר ספק וה לועדסוגיהם השייכים 

, נותן השירותמודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות הועד כלפי 

לרבות דרישה להשבת כספים בגין נזקים שנגרמו לה עקב אחד או יותר 

 מהאירועים המפורטים לעיל. 

ן השירות לגבי חלק יהיה זכאית להמשיך ולקיים את ההתקשרות עם נותהועד  30.5

מהשירותים, ולהפסיק את ההתקשרות )כאמור לעיל( לגבי חלק אחר של 

השירותים, והתמורה החודשית תעודכן באופן יחסי בהתאם לחלק מסך 

השירותים לגביהם תמשיך ההתקשרות. נוסף על כך, ומבלי לגרוע מן האמור, 

השירותים יהיה הועד רשאי להעסיק עובדים ו/או קבלנים נוספים למתן 

 .האמורים, ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות כלפי הועד עקב כך

 עובדים והבטחת זכויות מעביד-אי תחולת יחסי עובד .31

ההתקשרות על פי חוזה זה הינה בין קבלן עצמאי ומזמין. נותן השירות מצהיר כי  31.1

מי מטעמו עובדיו או אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין נותן השירות, 

מעביד. נותן השירות לא יהא חלק מן המסגרת הארגונית -יחסי עובד הועדלבין 

ולא יחולו עליו, או על מי מעובדיו המועסקים על ידו או הבאים מטעמו  הועדשל 

 .ועדב זכויות כלשהן של עובדים

ייחשבו במתן השירותים המועסקים או שיועסקו על ידי נותן השירות העובדים כל  31.2

לרבות שכר  ,ר ועניין כעובדיו הוא. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודותלכל דב

עבודה, מס הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל 

תשלום סוציאלי או אחר, מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות 

או לצד ג'  הועדי נזקים למי מעובדיו, עובד מתן השירותים, לרבות בגיןבקשר עם 

לא יהיה אחראית לכך בכל  והועדכלשהו יחולו על נותן השירות וישולמו על ידיו 

 צורה ואופן שהוא.

נותן השירותים מתחייב לפצות ולשפות את הועד בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר  31.3

יפסקו כנגדה בקשר עם כל טענה או דרישה או תביעה כנגדה מאת עובד ו/או נציג 

שירותים, אשר עניינה קיום יחסי עובד ומעסיק בינו לבין הועד ו/או של נותן ה

העסקה במשותף, ו/או תשלום זכויות סוציאליות, גם במידה והתביעה ו/או 

הדרישה תידחה. חובת השיפוי והפיצוי תחול על כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו 

אשר היא  לועד, כאמור, בקשר עם תביעה ו/או דרישה כאמור, לרבות כל סכום

תידרש לשלם, לרבות זכויות סוציאליות למיניהן הוצאות משפט, נזקים, שכר 

טרחת עו"ד, פיצויי הלנת שכר, פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, ריבית והצמדה, 

 וכיו"ב.

ימלא אחר כל דרישות הדין ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי  נותן השירות 31.4

צוע מדויק של כל התשלומים שעליו ויקפיד על בי הרחבה החלים על העסקתם,

 כל דין בגין עובדיו.על פי לשלם 
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הועד ו/או רו"ח מטעמה ו/או בודק שכר שימונה ציג לפי דרישת י נותן השירות 31.5

על פי כל דין ו/או  ואת כל התחייבויותיהוא מקיים , אישורים המעידים כי מטעמה

ו/או  משכר המינימום שאינו נמוך ו, לרבות תשלום שכר לעובדיוהסכם כלפי עובדי

השכר על  פי הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ככל שיחולו ו/או תקנות החוק 

להגברת האכיפה של דיני עבודה )לפי הגבוה מביניהם(, וכן תשלום כל התנאים 

הסוציאליים והאחרים, המגיעים לעובדיו על פי כל דין ו/או הסכם בהתאם 

ראה, חופשה ומחלה וכל מסמך שיידרש להציג לוותקם, ובכלל זה בגין פנסיה, הב

תלושי שכר, פירוט ניכויים לקופות ופירוט  –לשם כך לרבות, אך מבלי לגרוע 

תשלומים לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי, במספר ובשיעור שיידרש על ידי 

 רואה החשבון ו/או בודק השכר.

יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מנותן  נציג הועדו/או הועד  31.6

השירות להרחיק ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ונותן השירות יבצע את 

למען הסר ספק, לא יהיה בדרישה המבוקש מייד עם הפניית הדרישה האמורה. 

 כאמור כדי להקים יחסי עובד ומעביד בין הועד לבין מי מעובדי נותן השירות.

זכות שניתנה ע"פ חוזה זה לצד אחד לפקח, להדריך או להורות  בכלאין לראות  31.7

לצד השני או למועסקים על ידו לרבות נציגיו, ו/או זכות לקבל דיווחים מהם, אלא 

כאמצעי להבטיח יישום הוראות חוזה זה במלואן, וכי עובדי נותן השירותים לא 

 יהוו חלק ממערך העובדים והארגון של הועד.

ן השירות מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה את כל חוקי העבודה, תקנותיהם נות 31.8

על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי  החלים והוראות ההסכמים הקיבוציים

 בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה.

נותן השירות ישתף פעולה עם הועד בכל הנוגע לבקרה על קיום הוראות הדין כלפי  31.9

י נותן השירות יאפשר מנגנון של פניית עובדיו לנציג הועד עובדיו. כן, מובהר כ

בטענות ביחס לליקויים בתשלום שכרם ו/או בשמירת זכויותיהם, לרבות פניות 

של נציג הועד ישירות לעובדי נותן השירות לצורך בקרה על תשלום זכויותיהם 

י עובד וזאת מבלי שיהיה במנגנון כאמור כדי להטיל חבות על הועד או ליצור יחס

ומעביד בין הועד לבין עובדי נותן השירות. נותן השירות מתחייב לתקן ליקויים, 

ככל שיהיו, בתשלום השכר לעובדיו ו/או בשמירת זכויות עובדיו, מיד עם קבלת 

 דרישה מהועד. 

 הועדאין בכל האמור לעיל כדי לפגוע בהתחייבות נותן השירות למלא אחר הנחיות  31.10

 הועדספק מובהר בזאת, כי במהלך ביצוע העבודה תהיה והוראותיה. למען הסר 

, כאמור בסעיף רשאי להורות על הגדלת או צמצום מספר העובדים על פי הצורך

 לעיל.  12

  ושיפוי בנזיקיןאחריות  .32

היה אחראי כלפי הועד לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן י ונותן השירות לבד 32.1

או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי ו/או הפסד העלולים להיגרם לועד ו/

עובדי נותן השירות  ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירות ו/או לכלשהו ו/או ל
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בכל הנובע ו/או קשור לשירותים  נותן השירות ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם

  כל מי מטעמו.ו/או  וכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של נותן השירות ו/או עובדיו/או 

לציוד לרכוש ו/ו היה אחראי כלפי הועד לאבדן, נזק או קלקול י ונותן השירות לבד 32.2

שירות לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ומכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על יד

  . ו/או אשר בניהולו ו/או בפיקוחו ו/או בהשגחתו  נשוא החוזה

זקים נריות לגבי נותן השירות פוטר בזאת את הועד ואת הפועלים מטעמה מכל אח 32.3

ימים על  7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. הועד 

להתגונן מפניה  ויודיע לנותן השירות  על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל

 . ועל חשבונ

זכאי להם מכוח חוזה זה ו/או נותן השירות  לומים אשר לקזז מן התש רשאיהועד  32.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מהועד מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

כאמור לעיל ו/או בגין נזקים  מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות

כאמור  נותן השירותשנגרמו לועד מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של 

 לעיל.

   יטוחב .33

כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע  אחריותו של נותן השירותלהבטחת  33.1

במשך כל  ולערוך ולקיים על חשבונ נותן השירות, מתחייב ווחובותי ומהתחייבות

ביטוחים מתאימים להבטחת  ותקופת החוזה וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי

ו מהביטוחים והתנאים לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחת אחריות כאמור

המהווה חלק בלתי נפרד  נספח ב'המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

  "(. טופס האישור על קיום ביטוחיםמחוזה זה )להלן: "

נותן השירות ימציא במעמד חתימת חוזה זה את טופס האישור על קיום ביטוחים  33.2

ל קיום ועריכת חתום כדין בידי מבטחי נותן השירות המורשים בישראל ע

 לועדידי מבטחי נותן השירות -הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

בתרופות בגין  הועדבמועדים הינה תנאי עיקרי בחוזה זה אשר הפרתו מזכה את 

נותן השירות ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת  הפרת החוזה.

וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי  הביטוח, במשך כל זמן חלותו של חוזה זה,

 מהועד.

 :הסעיפים הבאיםמתחייב נותן השירותים לכלול את בכל הפוליסות הנזכרות  33.3

בגין ו/או  הועובדי הועדמכסה את אחריות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .1

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים  נותן השירותיםבקשר עם מעשה או מחדל של 

אחריות  ההיה ותוטל עלי הועדאת  שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  .2

נותן לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  הכמעביד

  בקשר עם ביצוע השירותים. השירותים



 41 

 )*( ביטוח חבות מעבידים יערך ככול ויש עובדים לנותן השירותים 

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .3

 ₪ . 50,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 . ככל וקיים בפוליסות מבוטלחריג רשלנות רבתי  .4

הועד רשאי, אך לא חייבת, לדרוש מנותן השירותים להמציא את פוליסות   33.4

הביטוח לבחינת הועד ונותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או 

 התאמה שתדרוש הועד.

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על /ריכת הביטוחים וע 33.5

על התאמת הביטוחים ולא  מהועדו לא יהוו אישור כלשה לועדקיום ביטוחים 

אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו  היטילו עלי

 פי כל דין. -פי חוזה זה או על-של נותן השירות על

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי  נותן השירות 33.6

 ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

תן השירות לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או נו 33.7

מחדל של נותן השירות ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, 

קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח 

היה אחראי מובהר, כי נותן השירות י אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

 הקבועה בפוליסות.

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן  נותן השירות מתחייב 33.8

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות 

עד  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות ולדרישת הו בפוליסות הביטוח.

 הביטוח בעת הצורך.

יהיה , הועדאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הפר נותן השירות 33.9

 הועדטענה כלשהי כלפי  ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל קבלן אחראי

 עקב זאת. ועל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי  וומים המוטלים עלילשאת בתשלעל הקבלן  33.10

 .ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 זכויות העברת .34

אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו,  נותן השירות 34.1

 הועדאו להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי חוזה זה אלא בהסכמת 

מראש ובכתב. על אף האמור לעיל, העסקת מומחים ועובדים שאושרו מראש על 

 , אין בה, כשלעצמו, משום הפרה של סעיף זה.    נותן השירותעל ידי  הועדידי 
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נותן לעיל, אינם משחררים את  34.1בהתאם לסעיף  הועדהסכמתה או אישורה של  34.2

מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי חוזה זה, והוא  השירות

 .ימשיך לשאת באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים

  סודיות .35

מסור, לגלות, מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, ל נותן השירות  35.1

לפרסם לחשוף או לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית או חומר, 

שנאסף או נתקבל או נוצר במהלך ו/או עקב השירות, והוא מתחייב שלא להשתמש 

בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך מתן השירות לכל מטרה אחרת שהיא, למעט 

הינה  הועדהסר ספק, מובהר, כי לצורך מילוי תפקידו על פי חוזה זה. למען 

 הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור.

מתחייב להחזיר לועד את כל המסמכים שהועברו לידיו במהלך  נותן השירות 35.2

 .תקופת ההתקשרות

 ותרופות סעדים .36

הפר נותן השירות חוזה במידה ו, הועדמבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לרשות  36.1

נותן השירות ישלם  לרבות חריגה מהוראות מפרט השירותים, זה בהפרה יסודית

יהיה זכאית, בין היתר, לקזז כל סכום  הועדש"ח.  30,000פיצוי מוסכם בסך  לועד

המגיע לה מאת נותן השירות, לרבות את סכום הפיצוי הנ"ל, מסכום התמורה 

בכדי  אין באמור בסעיף זה תחוב )אם תחוב( לנותן השירות באותו מועד. שהועד

  לגרוע מכל זכות העומדת לועד במקרה של הפרת החוזה מצד נותן השירות.

היה  נותן השירותמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, היה ומתן השירותים על ידי   36.2

לקוי, רשלני, בלתי מקצועי או לא באיכות המצופה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

רשאי להביא  הועד, יהיה דהועלא קיים אחר הוראות  נותן השירותהועד, או ש

ימים ובה פורטו  7לביטולו המיידי של חוזה זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

טענותיה ודרישותיה באשר לאופן מתן השירותים והטעון תיקון לא תוקן באופן 

 . הימים האמורים 7מלא לשביעות רצונו במהלך 

דים, די יהיה בהתראה למען הסר ספק מובהר, כי בכל הנוגע לשמירת זכויות עוב 36.3

אחת ולא תחול על הועד חובה לשלוח התראות בגין כל הפרה כלפי כל אחד 

 מהעובדים ובגין סעיפי חוק שונים. 

רשאי להביא לביטולו המיידי של חוזה זה,  הועדנשנתה ההפרה פעם נוספת, יהיה   36.4

 בלא מתן התראה או הודעה מוקדמת.

ותן השירות באופן שאינו עומד בדרישות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל נ 36.5

הדין או באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של 

 יהיה רשאי להורות על ביטולו המיידי של חוזה זה. והועדחוזה זה 

את ידו של נותן השירות מביצוע השירות סלק יעל ביטול החוזה,  הועדהודיע  36.6

ויהיה רשאי למסור את ביצוע השירות לידי אחר. במקרה כזה, וזאת מבלי לגרוע 
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בעלויות, בהוצאות  הועדמכל סעד אחר העומד כנגדו, יפצה נותן השירות את 

 ובנזקים שנבעו מהחלפתו כאמור.

טולו של חוזה זה או להודיע על בי זכאית הועדמבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה  36.7

חלקו על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים 

 הבאים:

 נותן השירות נפטר; .36.7.1

נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(,  .36.7.2

להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא בוטל תוך 

ותן השירות נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה ם או אם נמיי 60

 לאיחוד תיקים;

צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך  הוטל .36.7.3

 שבועיים;

שונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת  .36.7.4

 מראש ובכתב; הועד

פן אשר על פי שיקול שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באו .36.7.5

עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן  הועדדעתו הסביר של 

 השירות לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי החוזה.

נותן השירות נמנע מלתקן ליקוי ביחס לחובותיו כלפי עובדיו לאחר  .36.7.6

 התראה שנמסרה לו ו/או ביצע הפרה שניה בכל הנוגע לזכויות עובדיו. 

מו או ביטולו של החוזה או חלק ממנו בלי סיבה שהיא, ובכל מקרה לא עם סיו 36.8

, מתחייב נותן השירות הועדימים מיום משלוח הודעת הביטול על ידי  7 -יאוחר מ

מכל אדם ו/או חפץ שבשליטתו ולהשיב  האתרלחדול מביצוע השירות ולפנות את 

 את הציוד שסופק על ידיה.  לועד

לנותן או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם את החוזה בטל י והועדהיה  36.9

תשלום נוסף כלשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים,  השירות

בגין ביטול כאמור על פי הוראות החוזה  לועדהתשלומים וההוצאות המגיעים 

מכל תשלום  הועדו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות הביטול כאמור ינוכו על ידי 

לנותן השירות, וזאת מבלי לגרוע מחובת הועד לשלם שכר לעובדיו בהתאם המגיע 

יעלו על הסכום המגיע  הועדסכום הוצאות הביטול של ו. היה להוראות כל דין

, מייד עם דרישתה לועד, ישלם נותן השירות מתן השירותעם סיום  לנותן השירות

 הראשונה, את סכום היתרה.

רשאי לפנות בעצמה את נותן השירות  יא תהיההעל ביטול החוזה,  הועדהודיעה  36.10

, ולנקוט לשם כך הועובדיו וכן את הציוד שהוא סיפק, ככל שהם נמצאים בשטח

, על פי שיקול דעתו הועדבכל האמצעים שיעמדו לרשותה למטרה זו. כן רשאי 

קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם  עובדים ו/אובעצמו הבלעדי, להעסיק 
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או לגבות מנותן השירות את המחיר  לנותן השירותים המגיעים להם מתוך הכספ

 או לקבלנים בגין העבודות. לעובדים אלוששילמה 

מאת נותן  ולהיה רשאי לקזז, לעכב, או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע י הועד 36.11

מכוח חוזה זה בכל אחד  לנותן השירות וממנהשירות כנגד כל סכום המגיע 

מהמקרים בהם הפר נותן השירות התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על 

, ו/או תשלום הועדעצמו על פי החוזה, לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישות 

ביתר בגין ביצוע עבודות אשר לאחר התשלום בגינן הסתבר כי אינן עומדות 

מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין כמפורט בחוזה זה או  הועדבדרישות 

 שאיננו.

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת  36.12

כל זכות להמשיך  לנותן השירות, אולם השימוש בה איננו מקנה הועדלרשות 

להשתמש באמצעים אחרים העומדים  מהועדולהפר את החוזה ואיננו מונע 

 החוזה. לרשותה במקרה הפרת

על פי חוזה זה ועל פי כל דין,  לועדמבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת  36.13

מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת נותן השירות ו/או עובדיו בשעות 

או ם ו/יעובדרשאי, אך לא חייב, להעסיק  הועדהפעילות הקבועות בחוזה זה, יהיה 

נותן לם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולש

לאותם עובדים ו/או  םאת המחיר ששילנותן השירות או לגבות מ השירות

 לקבלנים בגין ביצוע העבודות. 

על פי חוזה זה ועל פי כל דין,  לועדמבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת  36.14

קנס  הפרה או אי עמידה ברישה יופעל מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של

 ל נספחין ומסמכי המכרז. ע הכאמור בנספח יא בנוסף לכל האמור בחוזה ז

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של הפרת זכויות העובדים שמורה לועד הזכות  36.15

להטיל עליו חיוב עונשי / קנס בשיעור שייקבע על ידי הועד ובהתאם לחומרת 

א תוקנו הליקויים ההפרה וזאת לאחר מסירת התראה לנותן השירות וככל של

בפרק הזמן שייקבע בהתראה וזאת מבלי לגרוע מזכות הועד להודיע על ביטול 

החוזה ו/או זכותה לשיפוי ו/או זכותה לפיצוי בגין הפרת החוזה ו/או זכותה לפעול 

ימים ממועד  10בכל דרך אחרת ביחס להפרה כאמור. חיוב כאמור ישולם בתוך 

לם החיוב במועד האמור תוכל הועד לקזזו מכל מסירת דרישה על ידי הועד. לא שו

 סכום המגיע לנותן השירות ממנו. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל חוזה זה במקרה של הפרתו  36.16

היסודית על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 .1970 –הסכם( התשל"א 

 שונות .37

האמורים בחוזה זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין  אין בסעדים 37.1

 הפרת החוזה, ואין בחוזה כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.
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נותן השירות יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר  37.2

בין אחרים תשלומי חובה מכל מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, 

שהוטלו או יוטלו על ביצוע השירות נשוא חוזה זה או כל חלק ממנו, או שינבעו 

 מביצוע שאר התחייבויותיו של נותן השירות לפי החוזה.

או אישר סטיה  ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה 37.3

או כאישור על כל הפרה או סטיה  כוויתורדבר , לא ייחשב המהוראת החוזה

. כל ויתור, אורכה, תהוראה אחר ובין שלשל אותה הוראה , בין לאחר מכן שיבואו

הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי החוזה לא יהיה בר תוקף אלא אם 

 יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

 וזה.בכל מקרה של סתירה בין האמור בחוזה לנספחיו, יגבר האמור בח 37.4

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין  37.5

הצדדים בקשר עם חוזה זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית 

  במחלוקת כאמור.משפט אחר לא יהיה כל סמכות לדון 

 . כתובות הצדדים לצורך חוזה זה יהיו כמפורט במבוא לחוזה 37.6

 ל החתוםולראיה באו הצדדים ע

____________________  ____________________ 

 נותן השירות  הועד

 אישור עו"ד / רו"ח מטעם נותן השירות

אני הח"מ, ____________________ עו"ד/רו"ח, מאשר/ת כי ה"ה חתמו בפני על החוזה דלעיל, 
חתימה מטעם נותן השירות וכי בחותמם על החוזה דלעיל הם מחייבים את נותן  כי הם מורשי

 השירות.

__________________                  __________________              _________________ 

 חתימה                           תאריך                                               שם                                       
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 ערבות ביצוע –' חנספח    

 
 לכבוד

 ועד מקומי מבועים

 

 
 בנקאית ערבות: הנדון

 
 לשירותי גינון ביישוב מבועים וסביבתו עבור ועד מקומי מבועים – 6/21 מכרז מס'

 
 

בתוספת הפרשי ₪,  30,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך של 
 הצמדה למדד המחירים לצרכן.

 
לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  המחיריםהערבות יהיה צמוד למדד  סכום

 המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

 . 2021אפריל לחודש  15 – , שפורסם ב2021מרץ , יהא מדד חודש זוהיסודי לעניין ערבות  המדד
 

הידוע במועד בו תדרשו את יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד  זוהצמדה לעניין ערבות  הפרשי
הסכום  ההצמדהעלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי  )להלן: "המדד החדש"(פירעון הערבות 

היסודי. אם  במדדהשווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק 
עד לסכום  בדרישתכםנמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב המדד החדש יהיה 

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.
 

דרישתכם על ידינו,  ההתקבלבו תאריך היאוחר משבעה ימים מ לאדרישתכם הראשונה בכתב,  לפי
ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי  בדרישהאנו נשלם לכם כל סכום הנקוב 
את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  להוכיחהצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה 

 תחילה מאת הנערב.
 

 תהא תקפה מיום הוצאתה ועד ליום ________________. ינו זו ערבות
 
 
 
 
 
 

 רב, בכבוד
 

 מ"עב ________________ בנק       
 

 

 

 

 

 

 יום ביטוחיםקאישור - נספח ט'
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 :תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים 

מידע המפורט באישור זה אינו אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. ה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישורמעמד  סקהאופי הע מבוטח האישור מבקש

מועצה אזורית 
מרחבים 

)המזמינה ו/או 
חברות בנות 
 ועובדים של הנ"ל(

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 
 

 מען
 

 דל"ןנ
 שירותים*

 אספקת מוצרים
 אחר:

 
 משכיר

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים*

 מזמין מוצרים

 אחר:☐
 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 ד'

 מטבע סכום

ביט   צד ג'
______ 

 אחריות צולבת 302 ₪ 4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 משנה קבלנים וקבלני 307
 ויתור על תחלוף לטובת 309

 מבקש האישור
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג
 צד ג' –אחר 

טול צד ג' כולל בי
חריג אחריות 
מקצועית לנזקי 

 גוף

     
למקרה ולתקופה 
במשותף עם פוליסת 

 צד ג' הנ"ל ולא בנוסף
 
 
 
 

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪
 

אחריות 
 מעבידים

 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪ 20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש 309

 האישור
 מבוטח נוסף היה ויחשב 319

 כמעבידם של מי מעובדי
 המבוטח

 ראשוניות  328
        

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
017 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   60של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 אחריותפטור מביטוח  –שאינו מעסיק עובדים שכירים  ספקהערה חשובה: 
 מעבידים

 

 נספח י' – תיאור חלקי של מתקנים ומיקומים

 :םהשירותיתיאור חלקי ולא סופי של מתקנים וגנים ברחבי היישוב בהם יש לספק את  להלן

כניסות ליישוב כולל כל חלקי הגינון בכניסות אלו, צמחיה, דשא סינטטי, פחים, מדרכות,  2 .1
 וכו.ספסלים, תחנות 

 חורשת בית הכנסת במרכז היישוב. .2

 פארק/ גינה בסמוך למבנה היביל .3

 פארק/ גינה סמוך לבית הכנסת היכל מנשה ובית הכנסת רינת אבות.  .4

 גינה מסביב למכולת ולמרפאת מבועים .5

 פארק/גינה בסמוך וליד כיכר מרכזית ובשטחים הצמודים לה. .6

 פארק/ גינה לבית הספר .7

 פארקים ציבוריים: .8

 גן תומר .8.1

 גן רחוב כלנית .8.2

 גן ליד מקלט המתמיד .8.3

 גן רחוב רקפת .8.4

 גן השבלול .8.5

 גן מתקני שעשועים וספורט ברחוב נרקיס .8.6

 פארק קק"ל ומיניפיץ .8.7

 פארק בכניסה לשביל הליכה .8.8

 מתמחי מקלטים ברחבי היישוב .9

 אזור מבנה התינוקייה ביישוב .10

 מתחם רחבה בפקיטריה .11

 כלל שבילים ומדרכות ברחבי היישוב וכבישים ללא גישה .12

 כלל המפרצונים ביישוב .13
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 נספח יא' – קנסות בגין הפרות או אי עמידה בדרישות

 

הפרה/אי 
 עמידה בדרישות

 סכום הקנס בש"ח יחידת חישוב

איחור עבור כל יום 
באספקת העבודות ביחס 

 ליום ולמועד שנקבעו

בגין כל יום 
 איחור 

1,000₪  

ביצוע חלקי של עבודות 
הגינון החודשיות ו/או של 
 עבודות הניקיון והטיאוט.

בגין כל אזור שלא 
טופל כהלכה וכפי 

 שנדרש

1,000  ₪ 

אי ביצוע עבודות לחודש 
 מסוים

בגין כל אזור שלא 
טופל כלל באותו 

 חודש

4,000₪  

הותרת אזור עבודה 
 מלוכלך ולא נקי

 ₪ 500 בגין כל אירוע

 

הפרת הוראות ההסכם 
 ואי עמידה בדרישותיו

בגין כל הפרת 
הוראה/דרישה 

 בהסכם

300  ₪ 
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   21/6למכרז מס'  5 מסמך

 ההצעה הכספית

 , הינה:מע"מ( לא כולל)ים שירותהעל ידינו בגין מתן  תהמוצע התמורה  .1

המציע ימלא את המחיר המוצע בגין כל פריט בטווח שבין מחיר המינימום למחיר 

 המקסימום.

 

 

 מס"ד

 

 תאור

 

 יחידה

 

כמות 
 לחישוב

 מחיר
 מינימאלי

לחודש 
בש"ח לא 

כולל 
 מע"מ

 מחיר
 מקסימאלי

לחודש 
בש"ח לא 

 כולל מע"מ

המחיר 
 המוצע

סה"כ 
)מחיר 
מוצע 

בהכפלת 
הכמות 

 לחישוב(

בהתאם  עבודות גינון 1
במסמכי המכרז,  לפירוט

 3במסמך בהסכם, 
, בתדירות שלא  י' ובנספח

)ללא  תפחת מיום בשבוע
קשר לימים בהם יינתנו 

וככל  שירותים אחרים(
שיידרש עד לביצוע כל 
עבודת הגינון על פי 

 1-8בסעיף  הפירוט
 , באופן מושלם.3מסמך ב

חודש 
 קומפלט

12 6,500 7,500   

עבור ניקיון וטיאוט  2
כללי  באופן מדרכות

ומושלם בכל הישוב וככל 
שיידרש עד לניקיון מלא, 

 תפחת בתדירות שלא
משלושה ימי עבודה 

שבוע וביום קבוע ב
שייקבע על ידי הועד ) 
שבועיים לפני חגי תשרי 
ולפני חג הפסח הניקיון 
יבוצע פעמיים בשבוע, 
ולא פעם בשבוע וללא 
תשלום נוסף( ראה פרוט 

.  3במסמך  9בסעיף נוסף 
כמות העובדים תהיה כזו 
שתוכל להספיק את כל 
עבודת הנקיון בכל הישוב 

ן ובשעות ביום הנקיו
שנקבעו, וזאת עד לנקיון 
מלא ומושלם של כל 

מובהר, כי  הישוב.
ימי  3ההתחייבות הינה ל 

עבודה של עובד, כלומר 
העבודה יכולה להתבצע 
ביום מסוים עם שני 
עובדים ועוד יום עבודה 

חודש 
 קומפלט

12 6,500 7,500   
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היחידות הינן לצורך המחשה וחישוב בלבד ואינם באים ו/או יכולים לחייב את הועד 

 לצורך את הכמות שנרשמה יותר ממנה או פחות ממנה או בכלל. 

לתיבת המכרזים ועד הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה  .2

ימים מהמועד האחרון  90חתימתו של חוזה עמנו או עם מציע אחר על ידי הועד או עד תום 

להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים. ידוע לנו, כי הועד רשאי להאריך מועד 

 זה בשלושה חודשים נוספים.

 ביותר ו/או הצעה כלשהי. הזולהאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הכספית כי ידוע לנו  .3

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

עם עובד נוסף הכל 
בהתאם לסיכום מול 
הועד ובהתאם 

 להנחיותיו.

שתילת פרחים עונתיים  3
על פי דרישת ובחירת 
הועד. המחיר המוצע 
יכלול את כל העבודות 
והחומרים הנדרשים עד 
לשתילה ולקליטת הפרח 
ובאופן מושלם ולרבות, 
הכנת הקרקע וזיבולה, 
עקירת פרחים/שתילים 
באזור המיועד לשתילה, 
שתילת הפרחים וטיפול 
עד לקליטה ופריחה 

 מלאים.

   2.5 0.8 1000 פרח

שיקום מפרצוני תנועה  4
)בכל הגדלים( על פי 
דרישת הועד. השיקום 
יכלול, עקירה ופינוי 
כלליים של תכולת 
המפרצון, הכנת הקרקע 
במפרצון לקראת שתילה 
חדשה, בדיקה והתאמת 
צנרת השקיה במפרצון, 

 70אספקה ושתילה של 
 15פרחים עונתיים, 

עצי נוי  3 –צמחים ו 
טיפול חדשים, לרבות 

שוטף עד לקליטתם 
 המושלמת.

   1,500 700 1 יחידה

סה"כ       
 להצעה

  



 52 

ת.ז / מס'    
 תאגיד 

___________________ 

 ___________________ מס' טלפון    

חתימת    
 המציע  

___________________ 

 

 

 


