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 מסמך א'

 מונסון  -יהוד ית  יעיר

 10/2022מכרז פומבי מס' 

   מוסדות חינוךבו  ציבורייםבגנים  השקיהו גינון לביצוע עבודות
 מונסון -יהוד  בעיר 

 הזמנה להציע הצעות
 

יהוד )להלן:  -עירית  הצעות"העירייה"מונוסון  בזאת  עבודות  ( מזמינה  ציבוריים השקיה  ו  גינון  לביצוע    בגנים 
 . הכל כמפורט במסמכי המכרזמונסון,  –יהוד בעיר  ובמוסדות חינוך

 
-, יהוד6את חוברת המכרז ניתן לרכוש באמצעות אתר האינטרנט של עיריית יהוד מונוסון מרח' מרבד הקסמים 

 בכל מקרה.  שלא יוחזרו ₪  2,000של ונוסון בעבור סך מ

בכתובת    העירייה  של  האינטרנט  באתר  תשלום,  ללא  לרכישתם,  קודם  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן 
 MONOSSON.MUNI.IL-WWW.YEHUD  . 
 

את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להכניס למעטפה סגורה ללא  
 סימני זיהוי של המציע עליה מצוין מספר ושם המכרז בלבד. 

 
עד   אישית  במסירה  להפקיד  יש  המעטפה  העירייה    12:00בשעה    24.5.2022ליום  את  של  המכרזים  בתיבת 

 , קומה ראשונה בבניין העירייה. 113הממוקמת בחדר 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המציע. 
 

 הנ"ל תיפסל ולא תובא לדיון.הצעה שתוגש לאחר המועד  
 

בטלפון:    ת המייל , ניתן לברר קבל  mo.org.il-michrazyahud@yeלשאלות ניתן לפנות לגב' רחלי זרחי במייל  
03-5391249 . 

 
 
 
 

 __________________ 

 יעלה מקליס, ראש העיר    
 מונוסון -עיריית יהוד     
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 מסמך ב'

 מונסון  -יהוד עירית 
 10/2022מכרז פומבי מס' 

 
 מונסון –יהוד בעיר  ובמוסדות חינוך השקיה בגנים ציבורייםו גינון עבודותלביצוע 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

 נשוא המכרז   .1

"  מונסון  -יהוד  עיריית   .א בזאת"(  העירייה )להלן:  עבודותת  והצע  מזמינה  בגנים השקיה  ו  גינון  לביצוע 
טכני, כתב  הכל בהתאם למפרט ה"(  ותה/העבוד)להלן: "מונסון,    –יהוד  בעיר    ובמוסדות חינוך  ציבוריים

 . מסמכי המכרזויתר הכמויות 

הגנים    :לרבות"(  הקבלןהזוכה )להלן: "שטחים שימסרו לטיפול הקבלן  ב  תבוצענההעבודות מכוח המכרז   .ב
וחצרות של מוסדות חינוך, גינון    הציבוריים, החורשות והרחובות, עצי רחוב ורחבות, גינות כלבים, גינות

כל שטח וכן  למבנים  ומחוץ  בתוך  סוג  יוגדר   במכלים מכל  עתידי אשר  או  בחוברת המכרז כשטח    קיים 
 . "(גנים " או "אתרים)להלן: " לתחזוקה

; ואחזקת גינון  טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיהדהיינו,    –  " י"אינטנסיבההעבודות לאחזקת הגינון   .ג
על פי  מידי יום    מפותחים; תבוצענהשטחי בור, שטחי אדמה לא  חורשות  טיפול ב  דהיינו,–  "י"אקסטנסיב

 למסמכי המכרז. מסמך יא'  במפרט הטכני וכמפורט הנחיות העירייה 

 :העבודות יכלולמבלי לגרוע באמור לעיל, ביצוע  .ד

ו (1 כל  םותפעול  ם, תקינותם, שלמותםאחזקת השקיית האתרים    והבקרים   מערכות ההשקיה  של 
 .לרבות תיקוני צנרת ואביזרים באתרים

 ; ורדים עונתיים שיחי , בגינות הציבוריותו  בצירים הראשיים עצים לרבות עצי רחובועיצוב  גיזום (2

העירייה תהא זכאית להמיר  .  ל חשבון הקבלןלשנה ע  תייםעונ  םפרחי  160,000אספקה ושתילת   (3

  .בצמחים רב שנתיים עפ"י תמחור שווה ערךאת כל הפרחים או חלקם 

 ;הדברת מחלות, הדברת מזיקים ,זיבול ודישון, הדברת עשביה  (4
גינות כלבים,  משטחי חול, שבילים,    לרבות)  ניקיון שטחי הגינוןו   גרניקבמכשיר    הפ ישטטיאוט,   (5

   ;בכל שיטחי הגינוןריקון אשפתונים איסוף אשפה ו (,תנועה וכיכרות י מדרכות אישצ"פים, 

, החלפת צמחיה חולה או יבשה בצמחיה  ינוןהשבה לקדמות של שטחי הג   ביצוע עבודות שיקום / (6
 ;חדשה 

 ; דשא סינטטי לרבות תחזוקת מדשאות (7

  )העבודה כוללת   לרבות במדרכותעצים    הסרת מפגעים של שורשי עקירה וגיזום עצים מסוכנים,   (8
 (;החזרת המצב למעבר בטוח ומרוצף

כל מטלה נדרשת נוספת הקשורה  ו  גינון במצעים מנותקים, עבודות  , גרוף, כיסוח, עידורקלטור (9
 ה. העיריי ה שלעל פי שיקול דעת  כל רחבי העיר ב בביצוע העבודות נשוא ההסכם

)להלן:  השקיה    צוות קבוע, הכולל מנהל עבודה ואחראי  עפ"י חוזה זה יעסיק הקבלן לצורך ביצוע העבודות .ה
דונם לשטחי גינון     20מעובד לכל  עובדים במספר שלא יפחת    הקבלן  "צוות העובדים הקבוע"(. בנוסף יעסיק

 . בכפוף להוראות המנהלוהכל     לשטחי גינון אקסטנסיבידונם  40ועובד לכל אינטנסיבי 

מומחה ורישיון עבודה בגובה  גוזם    הנושא תעודת  )בנוסף לצוות העובדים הקבוע(  יעסיק גוזם מוסמך  הקבלן .ו

  . עבודת הגוזם תהא בהיקף של שני ימי עבודה , לרבות אספקת המנוף וציוד המשמש לגיזום העציםבתוקף
 . להוראות המנהל כפוף ב כל שנה ימי גיזום( ל  24) סך של  בחודש 

מתחום הגנת הצומח    אגרונום  –יועץ מקצועי    הקבלן  עסיקיובאישורו,  בקשת המנהל  צרכי העירייה ול על פי   .ז
יהיה  בנושאים הרלוונטיים לעבודות. שכר טרחתו של היועץ  העובדים לשם ליווי והדרכת, ומפגעים בגננות

 כמפורט במפרט הטכני וביתר מסמכי המכרז.   , הכלן הקבלןעל חשבו 
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מנהל    עבודה מאת   קריאותמענה ל  או מי שהסמיך לכך,תן הקבלן  ימבלי לפגוע בתוכנית העבודה החודשית י .ח

 כדלהלן:    SLA)מערכת  -מערכת המוקד העירוני )או  העבודה 

למפגע" (1 ההשקיה בכללי    קריאה  ההשקיה  - "  מערך  מתחייב    אחראי  מטעמו  שהסמיך  כונן  או 
להיות זמין בכל שעות היום והלילה שבעה ימים בשבוע לצורך קבלת קריאות לטיפול בתקלות  

המענה   מתן  ההשקיה.  במסגרת  למערכת  האתרים  העבודהכל  התקן    שעות  לזמני  בהתאמה 
על אופן  למוקד    דווח. יודגש כי בסיום הטיפול חלה חובה ליא'  במסמךבמפרט הטכני  המפורטים  

לא יקבל את הקריאה או    או הכונן שהסמיך כאמור,  ההשקיה  אחראיוהטיפול בקריאה. במידה  
  , רשאית העירייה להשתמש בשרותי קבלן מטעמהעל פי הזמנים הקבועים במסמך יא'  יטפל בה
 בכל בעיה ולחייב את הקבלן בעלות הטיפול. לטיפול

נגרם מקריאה    –  "קריאה דחופה" (2 בו  טיפול מידי    בטיחותיפגע  למקרה  כל בעיה המצריכה  או 
העירייהלרבות,   עציםלדעת  נפילת  כגון  ענפים  ,  רגלאו  להולכי  הפרעה  רכבים,  ו  , חסימת מעבר 

וכיו"ב.  שלא במכוון    מים זורמים  ,  כניסה למרכז מסחרי או מוסד חינוכיהפרעה ב  חניית נכים,  ל
 מרגע קבלת הקריאה.   בתוך שעה אחתהזוכה יידרש לספק מענה 

 קריאה למקרה תקלה נורמטיבית.  –" קריאה רגילה" (3

 כי לעירייה שיקול דעת בלעדי בהגדרת סוג הקריאה  ומשך הזמן לטיפול בתקלות.  מודגש בזאת

העבודות יבוצעו באמצעות הזוכה עצמו ו/או עובדים מטעמו והוא לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודות   .ט

 לקבלן משנה, אלא במקרים חריגים ובאישור העירייה, מראש ובכתב. 

עבכל העבודות,   .י לקריאות  המענים  של  ודה,  כל  ושלם  מלא  מביצוע  הנגזרות  והעלויות  הציוד  החומרים, 
ציוד השקיה, דשנים, זבלים, חומרי    לרבות )והוראות המפרטים ללא יוצא מן הכלל,    ההוראות הכלליות

נכתב במפורש במפרט    הן על חשבון הקבלן, למעט חומרים או פעולות לגביהן  הדברה, שקיות אשפה וכו'(,

 .עירייהכי הן על חשבון ה

  . על הקבלן להחזיק מיטבי בציוד ובמכשירים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות באופן    הקבלן יחזיק וישתמש .יא
  : רכבים לפי הפירוט כדלקמן

 .מערכת שטיפה בלחץ מים ואוויררכב תפעולי כולל  (1

  הילדים. לצוות גני  ו   לאיש ההשקיה למנהל העבודה,    -  2022משנת ייצור    שלושה כלי רכב לפחות (2
; כל הרכבים יהיו עם רישיון רכב וביטוח  יהיה טנדר פתוח עם וו גרירה  ,לפחותאחד מהרכבים  

מערכת איתוראן או דומה לה בעלת יכולת הפקת  חובה בתוקף במשך כל תקופת החוזה, מחוברים ל
יומיים והיסטוריה של   , על מנת לאפשר לעירייה מעקב אחר מקום  לפחות חודש אחורהדוחות 

כניסה למערכת הכוללים אפשרות  הסיסמאות    לעירייה את  הקבלן יעביראותו של כלי הרכב.  הימצ
 והתקן נייח.  ניתור מסמרטפון

ק"מ מהעיר, אשר   10מחסן בתחום העיר יהוד מונוסון או במרחק אשר אינו עולה על  ב  הקבלןעוד יחזיק   .א
 בו יאוחסן כל הציוד והחומרים הנדרשים לשם ביצוע העבודה.  

גינון מקיים    יהוד מונוסון עיריית   .ב גינות  משכך   (עיר ירוקה) מקיימת בעיר מדיניות של    חל איסור לרסס 
  בכפוף הקבלן  אותם יקיים  ריסוסים  הומדיניות    האחזקה  במפרט  יםשינוי   נוייתכו  דות חינוךומוסציבוריות  

 . הוראות המנהלל

  מידי יום הקבלן    בהם ידווח  יומני עבודה דיגיטלייםהקשר בין העירייה לקבלן הזוכה יהיה גם באמצעות   .ג
נציג  לאיש ההשקיה ול  ,ספק למנהל העבודהאחראי לתיעוד מהשטח. הקבלן    לרבותדות שבוצעו  על העבו

הגינון אתר  צוות  סלולרי    בכל  חכם"  יהא  "טלפון  הפעלהאשר  )להלן:  ו  , צלצול,  במצב  ישומונים 
 להעברת מסרים והעברת מדיה לאורך כל יום העבודה.   "(אפליקציות "

בהתאם  לעירייה ולמנהל העבודה שמורה הזכות לשנות את תכנית העבודה בכל רגע נתון, והכל    , יובהר כי .ד
 לשיקול דעתה וצרכיה. 
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העבודות הדרושות בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה, תקציבה, בכפוף לאישור תקציבי  את  העירייה תזמין   .ה

העירייה איננה    .הזוכה  להזמנות תקציביות מאושרות כדין וצווי התחלת עבודה שיימסרו לקבלן ובהתאם  
ו להפחית שטחים ו/או  תהא רשאית להוסיף א  והיא  מתחייבת להיקף הזמנת עבודות ו/או פריטים כלשהם 

כדין   סוגי עבודות, לשנות את התדירות בה נדרשת עבודה מסוימת  מאושרת  עבודה  להזמנת  .  בכפוף 
לקבלן הזוכה לא  )מסמך י"ג(.    בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויותהא  התמורה לקבלן הזוכה ת

היעדרן לרבות טענות בדבר שינוי היקף השטחים לביצוע  תהיה כל טענה בדבר מיעוט הזמנות עבודה או  
העבודות  את  הזוכה מצידו מתחייב לבצע   העבודות ו/או שינוי סוג העבודות ו/או שינוי בתדירות העבודות.

הצעת במסגרת  התחייב  להם  ובמחירים  הנדרש  ובאופן  במועד  העירייה  לדרישות  תלות  ובהתאם  ללא   ,
 . בהיקף הזמנות העבודה

מיום חתימת ההסכם ע"י שני הצדדים  או ממועד    ( 2שנתיים )החוזה מכוח מכרז זה הינו למשך    תוקפו של .ו
. לעירייה שמורה אופציה חד צדדית, בהתאם  םהצו התחלת עבודה, לפי המאוחר מבניהתחלת העבודה, ע"פ  

נוספות, כולן או כל חלק    ( שנים3)  שלושלשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקפו של ההסכם לתקופה של  
 .  שנים (5) , כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמשמהן בכל פעם

יהוו תקופת ניסיון לקבלן )להלן:  החודשים הראשונים לאחר חתימת ההסכם,  (  6)על אף האמור לעיל, ששת   .ז
"(, והעירייה תהיה רשאית להודיע לו בכל שלב במסגרת תקופה זו על הפסקת ההתקשרות  תקופת הניסיון"

המנהל    14עמו,   דעת  שיקול  שלפי  ככל  מראש,  בהסכם,   הקבלן  –יום  הנקובות  בהתחייבויות  עמד  לא 
לשביעות רצון המנהל. העירייה תהא רשאית להתקשר עם הקבלן  אשר הוכרז ככשיר שני ו/או לפרסם  

 . מכרז חדש ו/או לנהוג בכל דרך אחרת העומדת לה לפי כל דין

דעה בכתב  אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של העירייה לבטל את ההתקשרות בכל עת על ידי מתן הו .ח
הזוכה   בהסכם.  30לקבלן  כמפורט  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הכל  מראש,  ביטול    יום  של  במקרה 

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תשלם העירייה לזוכה רק את התשלומים המתייחסים לאספקת השירותים  

כל פיצוי,  שהזוכה כבר סיפק בפועל עד תאריך ההודעה על ביטול ההתקשרות, והעירייה לא תהיה חייבת ב
 .תמורה או תשלום אחר עבור ביטול ההתקשרות

לזוכה במכרז לא תינתן כל בלעדיות על אספקת השירות והעירייה תהא רשאית לפעול על פי שיקול דעתה   .ט
לבצע ואף  להם  דומים  שירותים  או  זה  במכרז  המפורטים  השירותים  הזמנת  בעת  דין  לכל  את    ובכפוף 

כן העירייה תהא רשאית לפרסם מכרז/ים נפרד/ים  העבודות או חלקן באמצעות עובדיה, לפי ראות עיניה.  
  .נוספים לביצוע השירות נשוא המכרז

 . ובמסמכים  חוזהיתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ה  .י

 מסמכי המכרז  .2

 ":מסמכי המכרז "יחד ולחוד, ב נפרד מהמכרז ויקראו להלן  יהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלת 

 ; ריכוז מידע כללי   – מסמך א'

 ; )מסמך זה( תנאי המכרז והוראות למשתתפים  – מסמך ב'

  ;הצעת המציע  – מסמך ג'

 ; חוזה  – מסמך ד'

 המציע; השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת  נוסח הערבות הבנקאית ל (  1)      – 'מסמך ה        

 חוזה;ה  ביצועהתחייבות הזוכה במכרז ונוסח הערבות הבנקאית להבטחת ( 2)     

 נספח ביטוח;(  1)        -מסמך ו' 

  אישור על קיום ביטוחים; (2)  

        ;1976-קאות גופים ציבוריים, תשל"ועפ"י חוק עס בדבר העדר עבירות  תצהיר          -מסמך ז'  

 ; כללי בטיחותנספח  (1)         -מסמך ח'         

 כללית; הצהרת בטיחות  (2)  

 ; נספח בטיחות בתעבורה( 3)    
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 ( הצהרת בטיחות בתעבורה;4)  

 ; הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר      –מסמך ט'         

 המכרז;הסכמה לחשיפת מסמכי  -הסכמה/אי       – 'ימסמך         

   ;( מפרט טכני1)     –יא' מסמך         

  ;קנסותו  התראות טבלת (  2)                           

   ;/ אזהרה / קנס טופס התראה(  3)                           

 ;( טופס יומן עבודה4)                           

   ;הכמויותוכתב  רשימת אתרים       –מסמך יב'         

 מסמך ב'; (3.א.)3אישור רואה חשבון להוכחת תנאי הסף ( 1)        –מסמך יג'        

 מסמך ב';(  4.א.)3פירוט הפרויקטים שביצע המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף  ( 2)      

 . רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו     – מסמך יד'        

   תנאי סף  -השתתפות במכרז  .3

 כל התנאים המפורטים להלן: ב מצטברב רשאי להשתתף במכרז מציע העומד  .א

,  קיד השומהפמנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  ,  ורשהעוסק מ (1
 .או תאגיד הרשום כדין בישראל

בהתאם לתצהיר  ,  1976–התשל"ו    ,בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (2
 למסמכי המכרז. כמסמך ז' המצורף 

או הנדסאי  תעודת טכנאי נוף  או  העבודה    לפחות מטעם משרד   2בעל תעודה מקצועית בגננות מסוג   (3

 .  במדעי הצמח נוף ו/או אדריכל נוף ו/או אגרונום

זה,   סף  בתנאי  עמידה  על שם לצורך  כי התעודה תהא  נדרש  שותפות  או  הינו חברה  והמציע  ככל 
 . החברהממניות   25%-אדם אחד המחזיק לפחות ב על שםאו  החברה  מנכ"לעל שם או הבעלים 

כקבלן ראשי במשך שלוש שנים לפחות, בין השנים  בגינון ציבורי,    עבודות אחזקהבביצוע    ןניסיו בעל   (4
רשויות מקומיות לפחות, המונות כל אחת לכל הפחות     2, על פי חוזה התקשרות שנתי עם  2017-2021

  חודשי של   ובהיקף,  הפחות  לכל(  2019תושבים )על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת    30,000
    .במצטברעבור שתי הרשויות   לפחות דונם 400

זה,     שתי עבור    סה"כ  דונם  400של    כולל בשטח  עבודותיש להציג היקף  לצורך עמידה בתנאי סף 
 רשויות במצטבר.  ה

הקמה ופיתוח  עבודות  הניסיון הנדרש לתנאי סף זה הוא בביצוע עבודות אחזקה בלבד,  כי    ודגשי
 . זהסעיף בלהוכחת הדרישה ניסיון  כגינות לא ייחשבו 

 מציע שרכש את מסמכי המכרז.  (5

, בסכום  למסמכי המכרז  (1)מסמך ה רית להשתתפות במכרז בנוסח  מציע שצירף ערבות בנקאית מקו (6
 . במכרז זהובתוקף המפורטים 

 גם בהתקיים אחד משני אלו: (4)א()3  ףסיון הנדרש בסעיימשתתף במכרז ייחשב כבעל הנ .ב

מניות   (1 בעל  הינו תאגיד, כאשר  הנ  50%  -המחזיק בהמשתתף  בעל  הינו  בו  סיון  יומעלה מהבעלות 

 הנדרש.  

מהבעלות בתאגיד אשר   ומעלה  50%  -המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או בעל מניות המחזיק ב (2
 . סיון הנדרשיהנ   הינו בעל
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הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל, וכל המסמכים   .ג

יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז. המציע    לרבות הערבות הבנקאית,  הנדרשים במכרז,
ל ביותר מהצעה אחת במענה  מעורב במישרין או בעקיפין  בין באמצעותו,  הז  מכרז אינו רשאי להיות   ,

 באמצעות בעל השליטה בו, או באמצעות חברת בת של המציע. 

 הצהרות המציע  .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז  יהמציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא הגשת הצעתו של   .א
המציע   וכי  למציע  ונהירים  הנדרש,  ידועים  המידע  מלוא  את  את  קיבל  הפרטים  בחן  הנתונים,  כל 

מהות העבודות, המפרטים לביצוע העבודות כתב הכמויות והחוזה, ביקר ובדק    –והעובדות ובכלל זה  
לביצוע העבודתאת מקומות העבודו הנדרשים  כל התנאים  ויודע את  מבין  להם בהתאם    ות,  והסכים 

   להצעתו.

ו/או למי מטעמו, לרבות העובדים אשר יועסקו בפועל    הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציעכן,  -כמו .ב
העבודות, כל    בביצוע  לביצוע  הדרושים  והאחרות  המקצועיות  והסגולות  הכישורים  הידיעות,  כל  את 

המכרז,   נשוא  הואהעבודות  מטעמו   כי  המועסקים  האמורים    יםעומד  וכל  המקדמיים  התנאים  בכל 
  הכל כמפורט במסמכי המכרז   -וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז  דלעיל,  

    .וותוך עמידה בתנאי 

  , לרבות החוזה נספחיו/הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו  .ג
 , והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. והמפרט

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  כ .ד
, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת  במסמכי המכרזופיע  המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מ 

 המציע. 

המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של המציעים אחרים לראות את הצעתו אין לו   .ה
נותן רשות מראש להראות את הצעתו, לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת   כל התנגדות לכך, והוא 

לעיל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים    המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור
לדעתו, הינם חסויים ואת הנימוקים לכך. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת להראות את הצעתו  
מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי. מודגש כי ככל שיסומנו  

עתו כחסויים, אותם חלקים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים  ע"י המציע חלקים מסוימים בהצ
 מפניו. 

 גויות יאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

או תנאי    הכלולים במכרזהמסמכים  ו/או להעיר הערות על  אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות   .א
 כלשהו מתנאי המכרז.  

כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי  או תוספת  תיקון  ,  העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה .ב
 ולפסול את הצעתו.   חוזה/ ה  המכרז

 הבהרות  .6

מלבד  מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מובהר בזאת כי   .א
מסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם העירייה ו/או מי  

 .מטעמו

המכרז יועברו על ידי המציעים  שאלות הבהרה, טענות בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי   .ב
ל אלקטרוני  דואר  באמצעות  "  "הממונה")להלן:  michrazyahud@ye-mo.org.il   בכתב,    (,המנהל"או 

 ימים קלנדריים לפני תום המועד להגשת הצעות.    7-וזאת לא יאוחר מ

mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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  : נ"ל אצל הגברת רחלי זרחי, בטלפוןלכתובת ה יש לוודא טלפונית את קבלת הדואר האלקטרוני שנשלח   .ג

03-5391254 . 

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordשאלות יוגשו בפורמט של קובץ ה .ד

 

 

 

 

לכל המציעים במכרז,     נהלמסר המציע למ .ה לעיל, ימסור הממונה תשובות בכתב  בכתב כאמור  הודעה 

ותשובתו תהא סופית. איחור בקבלת התשובה מצד המנהל ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את  
המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין  

 ל דבר. כל הצעה אחרת לכ 

מיוזמתו הבהרות לאמור .ו ליתן  מי מטעמו  ו/או  לעיל, מוסמך המנהל  לפגוע באמור  ו/או    מבלי  במכרז 
 שרכש את מסמכי המכרז. והודעה בכתב תשלח לכל מי לערוך שינויים ותיקונים 

כמו כן, לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים   .ז
'(, בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה. מובהר, כי לעירייה שיקול דעת  ו)מסמך  

לנוסח המדויק  בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב  
למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי העירייה כנדרש בתנאי החוזה, יהווה    (1)'וכמסמך  שצורף  

 הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי העירייה.  

נתנו על ידי המנהל בכתב וישלחו לכלל המציעים יחייבו  ירק הסברים ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר י  .ח
 במסגרת המכרז.   

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על ידי המנהל, כאמור לעיל )אף אם   .ט
תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה  .  לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על ידו(

 המכרז )להלן: "מסמכי הבהרות"(.   יהוו חלק ממסמכי 

האמור   .י יגבר  המקוריים,  המכרז  מסמכי  ובין  ההבהרות  במסמכי  האמור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
במסמך   יגבר האמור  עצמם,  לבין  ההבהרות  בין מסמכי  סתירה  של  מקרה  ובכל  ההבהרות,  במסמכי 

 ההבהרות המאוחר יותר. 

ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר   .יא
המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת  

, ובעצם הגשת הצעתו מסכים המציע  מבניהםהמציע ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות, לפי המוקדם  
יו ולהתקשרותו עם העירייה במקרה שבו תיבחר הצעתו  לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה, על נספח 

 כזוכה.  

 מסמכים  .7

 :  כלהלן כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז .א

מתוך  תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה   (1

 המערכת המקוונת של רשות המיסים )העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.  

ע"י   (2 מאומת  למקור  מאושר  )מקור/העתק  השומה  פקיד  מטעם  במקור  מס  ניכוי  על  אישור 
 עו"ד/רו"ח(. 

 .למסמכי המכרז מסמך ז', בנוסח 1976  –גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות  (3

 השאלה/בקשת ההבהרה  מספר העמוד והסעיף במכרז  מס' סידורי 
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ב (4 כנדרש  מקצועית  תעודה  בהעתק  הסף  התעודה  (3.א.)3סעיף  תנאי  מחזיק  זהות  ופירוט  ,  לעיל, 

ככל והמציע הינו חברה או  המאשר כי    -למסמכי המכרז  (1)יג'מסמך    על גבי בצירוף אישור רו"ח  
על שם אדם אחד    ,על שם מנכ"ל החברה  או  ,שם הבעלים אושותפות נדרש כי התעודה תהא על  

  בנוסףיש לצרף    -מחזיק התעודה הינו מבעלי המציע  באם    ממניות החברה.  25%-המחזיק לפחות ב
     תדפיס רשם החברות להוכחת בעלותו. 

  ( 4).א.3כנדרש בתנאי סף שבסעיף    פרוט ניסיון המציע בביצוע עבודות גינון ציבורי,הצהרה בדבר   (5
גבי  לעיל, המכרז  (2)יג'מסמך    על  היקפן  למסמכי  וכן  העבודות  ביצוע  ומועד  מקום  לפרט  יש   .

 , בצירוף המלצות.   בדונמים

 ( במדויק. 1במכרז, בנוסח מסמך ה')מקורית לצורך השתתפות ערבות בנקאית  (6

 .בלבד(מאתר העירייה ) קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז (7

 .ט' למסמכי המכרז, בנוסח מסמך הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר (8

 , בנוסח מסמך י' למסמכי המכרז.הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז-הסכמה/אי תצהיר  (9

בראשי תיבות וחותמת    - ( העתקים )מקור וצילום( חתומים כנדרש ובנוסף2כל מסמכי המכרז בשני ) (10
 המציע בתחתית כל עמוד.  

, עליו לצרף את המסמכים  הדין מאפשר לו להתאגד באותו אופןובתנאי שאם המציע הוא תאגיד   (11
 הבאים: 

מספרי  של התאגיד  פלט עדכני למועד הגשת ההצעה  וצילום תעודת ההתאגדות של התאגיד   (א

 .הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי   (ב
התאגיד   את  ולחייב  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים  ע"י  חתומה  התאגיד  הצעת 

ז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם  בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכר
 בהתאם למסמכי התאגיד. 

 שמות מנהלי התאגיד. (ג

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.  (ד

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.   (ה

אם המציע הינו שותפות )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף תעודה מאושרת   (12
של רישום השותפות אצל רשם השותפויות, אישור עו"ד / רו"ח השותפות כי ההשתתפות במכרז  
וביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למטרות השותפות ואישור בדבר זכויות החתימה בשם  

 .  השותפות

פסל ע"י  יעלולה לה  ו/או חלקם  צעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעילה .ב
 המכרזים. ועדת

הינם בעלי תוקף מוגבל,   .ג דלעיל  בו האישורים/המסמכים המפורטים  כי בכל מקרה  מובהר במפורש, 
 ין. נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה, לפי העני

מידע  לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל    , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות  לוועדת המכרזים .ד
יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע    מומחיותו,  סיונו,י דרש להוכחת כשירותו, נימסמך נוסף שיו/או  

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/  .  )לרבות המלצות(  ב" וכיו   העבודות נשוא המכרז
בו   במקרה  דעתה.  להנחת  כאמורהמסמכים  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר  מסמך  למסור  יסרב    ,המציע 

 ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. וועדרשאית ה



 

 

 
________________חתימת המציע:   

10 

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .8

,  (שקלים חדשיםשלוש מאות אלף  ₪ )במלים:    300,000ך  בסצרף להצעתו ערבות בנקאית  חייב למציע  ה .א
למסמכי    (1מסמך ה')  נוסח הערבות יהיה כנוסח  .עד למועד הנקוב בטבלה במסמך א'  השתעמוד בתוקפ

 . 31.12.2022תוקף הערבות עד . במדויקהמכרז 

לסטטיסטיקה,   .ב המרכזית  הלשכה  ע"י  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהא  הערבות  סכום 
הראשון להגשת ההצעות למכרז והמדד הקובע יהיה  במועד  הידוע  האחרון  כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  

 ."(ערבות השתתפות)להלן: " המדד האחרון הידוע במועד קבלת דרישת החילוט לפי ערבות זו

 . יות חתומהעל הערבות לה .ג

צדדית של ראש  -הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ד

 או הגזבר ו/או מי מטעמם.  ו/יה  י העיר

עד שיבחר סופית    ההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, ע"פ דרישתה של העיריי  .ה
 הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.  

מציעים שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות השתתפות שמסרו, לאחר שיחתם החוזה עם מי שתקבע   .ו
 העירייה כזוכה. 

יסרב המציע לחתום  סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.   .ז
על החוזה, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות השתתפות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר, כי אין  

לתבוע    בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה ו/או כדי לפגוע בזכות העיריה
פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י  

 חוזה זה ועפ"י כל דין. 

תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים  העירייה    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל   .ח
 הבאים: 

 או בחוסר ניקיון כפיים;   אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות   (1)

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;    (2)

 אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;    (3)

לכך  במועד הנקוב  תום וכל הנספחים הרלוונטיים  אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה ח    (4)
 המכרז.

תנאי   .ט כל  ללא  הערבות  את  לחלט  רשאית  העירייה  תהא  לעיל,  כאמור  הסעיפים  אחד  לפי  המציע  נהג 
מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה ו/או כדי לפגוע  

יע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה,  בזכות העירייה לתבוע פיצויים מהמצ
 בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין. 

' לעיל, בערבות בנקאית  אערבות השתתפות הנזכרת בס"ק  החוזה יחליף הזוכה את    בעת החתימה על .י
להבטחת   בנוסח    עבודותה  ביצועקבועה  החוזה  תנאי  לפי  המכרז  ה)נשוא  המכרז    ( 2מסמך  למסמכי 

 שלהלן.  12"(, כאמור בסעיף ערבות הביצוע)להלן: "

אמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבות  אין ב  .יא
 שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 

 אופן ומועד הגשת הצעות .9

ג'המציע ינקוב בהצעתו על גבי   .א באחוז  , מהי התמורה המבוקשת על ידו )קרי,  הצעת המציע  -  מסמך 
 (.  הצעת המציע - במסמך ג'ידו למחירי העירייה המקסימליים הנקובים -ההפחתה המוצע על 
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)לרבות   .ב המוצע  ההנחה  יהיה    0%אחוז  המפורטות    אחיד הפחתה(  העבודות  כל  בגין  במסמכי ויחול 

. הצעה אשר תנקוב בשיעור תוספת ו/או באחוז הנחה בלתי אחיד למחירי העירייה תיפסל על  המכרז
  הסף מבלי שתידון.

  כוללים באופן מלא ומושלם את ו  יחולו לאורך כל תקופת ההתקשרות  המחירים המוצעים ע"י המציע .ג
כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא,  ת  ביצוע כל העבודות במכרז זה לרבו

הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז. כן מובהר, כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים  
מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד בשנת ההתקשרות הראשונה. החל משנת ההתקשרות  

. על  ם, תוצמד התמורה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות ההסכםהשנייה, ככל שיוארך ההסכ 
 בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י העירייה.  לתמורה מע"מ,אף האמור לעיל יתווסף 

ייחשבו   .ד וכיו"ב  קניה  מס  בלו,  מכס,  הממשלתיים,  ההיטלים  כל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 ככלולים במחירי ההצעה. 

. על המציע למלא  במסמך א' ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז בהתאם להוראות   .ה
וכן לסמן בראשי    מסמך ג'וטופס ההצעה ב  מסמך ד'הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על גבי ההסכם ב

תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז, ולהכניסם למעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע  
 למכרז. הערה שתירשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.  2הגיש כמפורט בעמוד ול

  יש להגישללא כל סימני זיהוי של המציע,    המסמכים הנדרשים, חתומים כנדרש,  את ההצעה בצרוף כל .ו
ציון מספר ושם המכרז על גבי המעטפה, בהתאם  ב,  )מקור וצילום(  תקיםו עבשני    בתוך מעטפה סגורה
   .למסמכי המכרז במסמך א'להנחיות המפורטות 

כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה, לרבות ערבות ההשתתפות   .ז

יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. העיריה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה    90להצעה, למשך  
ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע    תקופה נוספת כפי שתורה העירייהל

 .והמציע חייב יהיה לעשות כן  להבטחת קיום הצעתו, 

 אופן החתימה על ההצעה .10

  אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו .א
 . וצילום תעודת הזהות שלו

ע"י   .ב תוגש  זה(,  אם ההצעה  באופן  )ככל שהדין מאפשר התאגדות  ההצעה המנהלים  תאגיד  על  יחתמו 
המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת  

 ום התאגיד.  התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על ריש

 החלטות העירייה  .11

ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף ותדרג את ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף   .א
שככל שאחוז ההפחתה גבוה יותר )קרי, המחיר זול יותר עבור  אחוז ההפחתה המוצע בהן כך  בלבד על פי  

 העירייה( כך תדורג ההצעה במקום גבוה יותר.  

 ועדת המכרזים תבחר זוכה אחד. .ב

 , או הצעה אחרת כלשהי. אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר יהעירי ה .ג

המדורגות במקום הראשון, ואף   במקרה שיימצא, לאחר דירוג ההצעות, כי קיימות הצעות כשרות זהות .ד

בסעיף   כמפורט  אישה,  בשליטת  עסק  אינה  מההצעות  בין  להלן,    15אחת  התמחרות  העירייה  תערוך 
המציעים שהצעותיהם נמצאו זהות. ההתמחרות תתבצע בין המציעים הנ"ל ע"י הגשת הצעה נוספת ע"י  

המ מההצעה  תפחת  לא  הנ"ל  ההצעה  כי  יובהר  סגורה.  במעטפה  מציע,  מציע.  כל  כל  שהגיש  קורית 
המקורית.   להצעתם  זהה  הצעה  להגיש  רשאים  המציעהמציעים  אחוז ההפחתה  אשר    יבחר  את  יציע 

   הגבוה ביותר בהליך התמחרות.
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לעירייה ו/או לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו,   .ה

לרבו המקצועי,  וניסיונו  הכספיות  ניסיונו,  אפשרויותיו  כשירותו,  להוכחת  נוספים  מסמכים  הצגת  ת 
אפשרויות המימון וכיו"ב, והמציע יהיה חייב להמציא הפרטים וההבהרות שנדרשו. סירב המציע למסור  
מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול  

 את ההצעה. 

כ .ו לא להתחשב  חוסר התייחסות  העירייה רשאית  בשל  או  תנאיה  בשל  סבירה  בלתי  בהצעה שהיא  לל 
לתנאי המכרז באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום  

 לפסילת ההצעה. 

ביכולתהעירייה   .ז השאר,  בין  של המציע    ושורי יובכ   ובניסיונ הכלכלי,    ובחוסנ ו,  תהא רשאית להתחשב 
, ובכל פרט אחר  של המציע  ובמחירי הצעתובהתאם ללוחות הזמנים  מעולה,    אופןב  עבודותלבצע את ה

כי   יצוין  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי  והוראותיו.  המכרז  תנאי  ע"פ  למלא  ו/או  להציג  המציע  שנדרש 

המכרזים ועדת  ו/או  המציע    העירייה  של  כושרו  את  לבחון  רשאית  העבודותתהיה  ולעמוד    לביצוע 
   ., ככל שהיה כזהנשוא מכרז זה גם על סמך נסיונה הקודם עמובהתחייבויותיו 

לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציעים ו/או    העירייה תהא רשאית  כן .ח
ה  לטיב  ביחס  לרבות  חלקם,  או  כולם  ליכולתם    עבודותהצעותיהם,  ביחס  ו/או  לניסיונם    לביצוע ו/או 

 . ה נשוא מכרז וחוזה זה, במיומנות ובאיכות גבוה העבודות

לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב    את הזכות  הלעצמ  תשומר  עירייהה .ט
על חוות דעתו. במקרים    כתסומ  עירייהאו לגוף אחר אשר ה  עירייהעל ידו, ל  העבודות  ביצועעבודתו וטיב  

  האלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעת
 . ייהעירהבלעדי של ה

(  7את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, הורשעו בפלילים בשבע )  הלעצמ  תשומר   העירייה .י
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק  

, כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו  1977- העונשין, תשל"ז
נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו    עבודותמסוג ה  עבודות  בביצועציע  של המ

לעצמה העירייה את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או   ת הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומר
ו/ רגל  לפשיטת  ו/או  לפירוק  הנוגעים  משפטיים  הליכים  ו/או  משפטיות  תביעות  מבעליו,  מי  או  כנגד 

 העריייה תבחן כל מקרה לגופו. לכינוס נכסים. 

החל   המציע  ידי  על  שנעשו  והפעולות  העבירה  פרוט  את  להגיש  יש  כאמור,  הרשעות  וקיימות  ככל 
 .   ממועד הרשעתו וכן פרוט של הליכים תלויים ועומדים

עם   .יא והיקפה  ההתקשרות  מאושר  םמותניהזוכה  תקציב  של  העירייה  בקיומו  ידי  כל  על  בקבלת  וכן   ,
וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או    האישורים התקציביים

במידה ולא יהיה לעירייה תקציב מאושר לביצוע העבודות    . ות, ככל שישנםלהשתתף במימון ביצוע העבוד
ו  לא יבוצע   ,  העבודות כמפורט לעיללביצוע  ו/או ההרשאות  ו/או לא יתקבלו כל האישורים הנדרשים  

אישור תקציבי, ולמציעים    ןבגינ   האשר לא נתקבל   עבודות של ה  ןחלק   לא יבוצע  ו/או   זוכהע"י ה  העבודות
 ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה עקב כך.  

בלבד ו/או לבצע    ות או להחליט על ביצוע חלק מן העבודו/לבטל את המכרז  בכל עת  רשאית     היהעירי  .יב
.  האו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותו/  הבלעדי בהתאם לשיקול דעתה בעצמה את העבודות או חלקן 

העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.  
לן  מובהר בזאת כי העירייה רשאית כלל לא להעביר לביצוע הזוכה עבודות כלשהן מכוח המכרז, ולקב

 לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.  

מכל סיבה שהיא לרבות  או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו,    פו בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היק . יג
כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק    ו/או לזוכה  האמור לעיל, לא תהא למציע

בתמורה שתשולם לו.  לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי    ו/או הזוכה  כאמור, המציע
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לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם    הבנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריי 

 ור רכישת מסמכי המכרז.  עב  העל ידו לעיריי

יוכח קשר כזה ו/או אם   .יד העירייה רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם 
בין חברות   בין המציעים, קשרים  זה קשרי בעלות  ובכלל  בין המציעים,  כי קיים קשר מוקדם  מצאה 

נית ו/או ההצעה בלתי  אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיס 
סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר  

 כל דרישות המכרז.  

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או הצעה אשר   .טו
 דיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם להוראות דיני עבודה.  כלפי עוב  זוכהמעלה חשש לאי מילוי התחייבויות ה

 כשיר שני  .12

 שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני".   עירייה תהא רשאית לבחור במציע ה .א

סרב המציע, שהצעתו נתקבלה, לחתום על חוזה עם העירייה, או למלא אחר התחייבות אחרת שנטל על   .ב
עצמו במסגרת המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות הפקדת ערבות ביצוע, תהא העירייה רשאית להתקשר  

כרז  בחוזה עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים כ"כשיר שני" ולהכריז עליו כזוכה במכרז ו/או לפרסם מ
   .שיקול דעתה ועפ"י דיןחדש, הכל עפ"י 

כן רשאית העירייה להכריז גם על הזוכה השני כזוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה הראשון, במקרה   .ג
 מכח המכרז. יםבו תיווכח כי הזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי העבודות הנדרש

. במידת  האחרון להגשת הצעות למכרזמהמועד  לשישה חודשים  הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה   .ד

 הצורך, אם יתבקש על ידי העירייה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת. 

זו, לרבות   .ה עילת תביעה כלפי העירייה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה  כל  לכשיר השני לא תהיה 
לשיקול דעת העירייה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות  הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה  

 לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף. 

 ת הזוכה עפ"י המכרזוחוב .13

יה  י ולהחזירו לעיר  מסמך ד'כומסומן  מכרז  מסמכי ההמצורף ל  חוזההלחתום על  הזוכה במכרז יידרש   .א
   זכייתו במכרז.יה לזוכה בדבר יימים מתאריך הודעת העיר  7תוך  בכשהוא חתום, 

את המסמכים הבאים, וזאת כתנאי לחתימה  על ידו    חוזהחתימת העד למועד  על הזוכה להמציא לעירייה   .ב

 :  כדלקמן על החוזה, 

ה  –  ערבות בנקאית חתומה (1 וביצוע  ביצוע התחייבויותיו בתקופת החוזה  בסך  ,  עבודותלהבטחת 
מאות)במלים:    ₪  300,000 חדשים(,    שלוש  שקלים  ה) בנוסח  אלף  במדויק2מסמך  המצורף    ( 

המכרז )  ,למסמכי  שלושה  עד  ההתקשרות3שתוקפה  תקופת  סיום  לאחר  חודשים  בהתאם ,  ( 
" )להלן:  החוזה  של  .  "(ערבות הביצועלדרישות  דעתה  להנחת  הנ"ל,  בנוסח  עם מסירת הערבות 

ולהבטחת ההצעה שהומצאה לעירייה על פי  העירייה, תוחזר לזוכה הערבות להשתתפות במכרז  
ע"י הלשכה    8הוראת סעיף   לצרכן המתפרסם  לעיל. על הערבות להיות צמודה למדד המחירים 

 כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום חתימת הזוכה על החוזה.    המרכזית לסטטיסטיקה,

ביטוחים (2 עריכת  קיום  מטעמו    -  אישור  ביטוח  חברת  מאת  חתום  הביטוחים  אישור  עריכת  על 

למסמכי המכרז(. העירייה רשאית    (1)מסמך ו'כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור על קיום ביטוחים )
לראות בכל שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת בנוסח האישור על קיום ביטוחים משום הסתייגות  

לכך   ואי  המכרז,  הוראות  פי  על  הנדרש  הביטוחים,  קיום  על  אישור  מנוסח  עמידה  המציע  אי 
 בדרישות להמצאת אישור הביטוח כמפורט לעיל.  
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על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות בעירייה, עפ"י נוסח המסמך    חתומהכללית  בטיחות  הצהרת   (3

 למסמכי המכרז.   ( 2כמסמך ח)המצ"ב 

  מיום הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז   יום  30תוך  כמו כן, יהא על הזוכה להציג לעירייה,   .ג
 כלהלן:  

כניסתו ל"מוסד" כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  (1 בטרם 
על כך שהוא וכל המועסקים   אישור משטרה)להלן: "חוק העסקת עברייני מין"(,    2001-תשס"א

בחוק  כהגדרתן  מין  בעבירות  הרשעה  נעדרי  הינם  זה,  מכרז  נשוא  העבודות  במסגרת  מטעמו 
 העסקת עברייני מין. למניעת 

פי  ין בטיחות בתעבורה מטעם הזוכה, על  חתומה ע"י הזוכה וע"י קצ  בתעבורהבטיחות  הצהרת   (2
 למסמכי המכרז. ( 4מסמך ח)נוסח המסמך המצ"ב כ

התוכנית תהא    לכל האתרים ברחבי העיר.ת ותוכנית השקיה  ות ושבועיו חודשי  לגינון  ת עבודהו תכני (3
 .העירייהמפורטת הן ברמת המלל והן כתרשים ג'אנט ותאושר ע"י  

 תנאי לתשלום החשבונות, כמפורט בחוזה.  וההצהרה הנ"ל יהווהמצאת האישור 

ולא עשה כן כאמור לעיל ו/או שסרב להפקיד הערבות לביצוע כאמור לעיל    חוזהזוכה שנדרש לחתום על ה .ד
עיל וכן מציע שסרב להאריך תוקף הערבות להשתתפות במכרז לפי  ו/או שלא המציא מסמכים כנדרש ל

ולחלט   זכייתו  את  אית לבטלימים מיום הדרישה כאמור לעיל תהא העירייה רש 7דרישת העירייה, תוך 
את הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר  

 שיעמוד לזכות העירייה.  

 העירייה תהיה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:   .ה

שיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,   (1
 נק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. מע

התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא   (2
 גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 

התראה להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול  רשאית, מבלי לתת כל הודעה או    תהא   יה י העיר .ו
יה עם  יהעיר   דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של

 מציע אחר במקומו.

יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על    –ה עם מציע אחר  יהתקשרה העירי
צורך זה להשתמש בכספי הערבות שחולטו כמפורט  ל  ה לבין הצעתו הוא, והעירייה רשאיתיידי העירי 

 לעיל.  

יה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש  י היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העיר
קבוע ומוסכם מראש, והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז  סכום הערבות פיצוי  

במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה  
 גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. 

עקב הפרת  ו/או המציע  כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה  לעיל  אין באמור   .ז
 ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

זוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו  ה .ח
 לאחר במישרין או בעקיפין.  

למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור   .ט
המנהל ו/או מי מטעמו מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי  

מסמכי  לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי העירייה, הכל כאמור ב
 המכרז.
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הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר, אלא אם   .י

קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה. העירייה תהא רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין  
ל דעתה הבלעדי,  זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקו

 לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.  

הזוכה יידרש להעמיד כלי רכב, ציוד וכוח אדם בהתאם לצורך ולהבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי   .יא
ים, מנוסים, מקצועיים  הזוכה. הזוכה מתחייב כי כל העובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות יהיו מיומנ 

 ובעלי כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ כל דין.  

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע אישור העובדים אשר יועסקו לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז   .יב
זה, וכן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המבצע את העבודות עבור העירייה בעובד  

 בהתאם לשיקול דעתה המלא.  אחר, 

הינם    -בכל מקרה בו האישורים ו/או התעודות הנדרשים להיות בתוקף במועד הגשת ההצעות, כתנאי סף  . יג
בעלי תוקף מוגבל, הזוכה חייב לדאוג לכך שכל האישורים ו/או התעודות יהיו בעלי תוקף גם במועד  

 יבה שהיא.  חתימת החוזה ולכל אורך תקופת החוזה, אף אם זו תוארך מכל ס

ו/או מי שהוסמך על ידו בהוראה    העירייהשיקבע ע"י  הזוכה יחויב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך   .יד
 וי התחלת עבודה. /בכתב והכל בתנאי שיקבל הזמנה/ות תקציבית/ות מאושרת/ות כדין וצו

וכן  וורצוף עם המנהל, במהלך תקופת ההתקשרות על חשבונ   שמור על קשר מיידילמתחייב    הזוכה .טו  ,
  ת אפליקציישונות )כגון    עירוניות   אפליקציות   להתקין   המאפשרים   חכמים  סלולריים   טלפונים  להפעיל

  הטלפונים  לרשת  המקושרים ,  נלווה  ציוד  לרבות  (  HITOותוכנת ניהול  השקיה    ת"פוקוס", אפליקציו
 .מטעמו העובדים ועם  העירייה  עם  רציף קשר לקיום, היממה  שעות כל למשך העירונית 

       מסמכי המכרז.יתר וב  מפרט, החוזההתנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ה יתר .טז

מובהר כי כשבוע לפני ביצוע העבודה, בהתאם לחוזה, יתבקש הזוכה להגיע לחפיפה מוסדרת עם הקבלן   .יז
עבור העירייה בביצוע העבוד זה.   שעובד  נשוא מכרז  יתייצב לחפיפה מנהל    –ות  כי  הזוכה לדאוג  על 

העבודה המיועד מטעמו, לשבעת ימי העבודה המלאים טרם כניסתו לעבוד, וזאת ללא תשלום כל תמורה  
 שהיא.    

 התמורה  .14

  למחירי   בהתאםתמורה חודשית  , יקבל הזוכה  לשביעות רצונה המלא של העירייה  בגין ביצוע העבודות .א
  וצע על ידוההפחתה המ  אחוזבניכוי    במסמך יב'הצעתו )קרי, מחירי העירייה הנקובים בכתב הכמויות  

המכרז  תנאי  בכפוף ל מנה תקציבית מאושרת כדין על ידי העירייה,  הז  ליוויב(,  מסמך ג'  -במסמך ההצעה  
   "(.התמורהוהחוזה )להלן: "

לה זכאי המציע בגין ביצוע   התמורה החודשית היחידה  , יהיו)כאמור בסעיף א' לעיל(  מחירי ההצעה .ב
 .  ברחבי העירכל העבודות הנקובות במסמכי המכרז בכל השטחים 

ידוע לי כי באפשרות העירייה לדרוש תוספת עובד )לרבות כלי עבודה וכל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .ג
₪    350הדרוש לשם ביצוע העבודות( ליום עבודה מעת לעת בעבור מחיר קבוע של עובד ליום עבודה בסך 

  .מע"מ בתוספת

"מחירון  המחיר יהא על פי  לבצע עבודות נוספות על אלו הכלולות במפרט הטכני  העירייה  תידרש  באם   .ד
היקפן הכספי    בתוספת מע"מ.  25%העדכני ליום הזמנת העבודה בהפחתה של    ,דקל שיפוצים מורחב"

מהיקף ההתקשרות לעבודות אחזקת    100%המצטבר של עבודות נוספות בכל שנת התקשרות יהיה עד  
כי    ודגשי.  וקביעת המחיר  גינון והעירייה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בנוגע לחלוקת עבודות אלו

מובהר כי חובה על הקבלן להיות    אין העירייה מתחייבת למסירת עבודות אלו לידי הקבלן המתחזק.
 מנוי על מחירון דקל וכי האחריות להציג את המחירון העדכני מוטלת על הקבלן.   
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העבודות,   .ה ביצוע  בגין  וסופי  מלא  תשלום  מהווים  ההצעה  מחירי  כי  בזאת,  כל  ומובהר  את  כוללים 

בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז  הכרוכות  , מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,ותההוצא
בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ייעוץ, אחסון, ציוד,  

וכיו"ב(, כלי רכב,    שקיות,  חומרים, אביזרים וכלים )לרבות ציוד השקיה, דשנים, זבלים, חומרי הדברה
ההתאמות   ביטוחים,  מכשירים,  הובלות,  עבודה,  כלי  נסיעות(,  בגין  זמן  ביטול  )לרבות  נסיעות 

 המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות וכיו"ב.  

 . אשר ישולם על ידי העירייהעל אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין  .ו

מבוצעת העבודה, למורכבותה, לאופייה,  למקום בו  ההצעה הינם קבועים בלא קשר    יכי מחירעוד מובהר   .ז
צעת  בו היא מבו דה/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה או למועדלקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע עבו

   .וכיו"ב

  , או או אחרים, לפי ראות עיניהאו חלקן באמצעות עובדיה ו/  כולן  העירייה רשאית לבצע את העבודות  .ח
משתנים עבודה  בהיקפי  המכרז  מכוח  עבודות  עבודה    להזמין  של  או  שטחים  של  הפחתה  או  )תוספת 

התמורה לקבלן הזוכה   .בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה  , הכל ובתדירות משתנה (    מסוימת 
בניכוי אחוז ההפחתה המוצע  )מסמך יב'(  תגדל או תפחת בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות  

   ע.על ידי המצי

' דלעיל כדי לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד ביצוע העבודות. כמו כן לזוכה  זאין באמור בסעיף   .ט
לא תהיה כל טענה ו/ או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלק מהעבודות בלבד לביצוע  
על ידו ו/או דחיית ביצוע חלק מן העבודות. הזוכה מתחייב מצדו לבצע את העבודות בהתאם לדרישות  

 העירייה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.   

 עידוד נשים בעסקים  .15

, )להלן: "התיקון לתקנות  2016-על מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"ו
עסק  העיריות )מכרזים("(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו ה

הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה  
על פי התיקון לתקנות העיריות )מכרזים(, במקרה בו מצאה     (.1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2סעיף  

בשליטת אישה, תמליץ    הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק
 "תצהיר".   -הועדה על ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו

 עיון בהצעת הזוכה  .16

לתקנה   .א התשנ"ג  ל)ה(  21בהתאם  המכרזים,  חובת  ולתקנה  1993  –תקנות  העיריות  22,  לתקנות  )ט( 

בהצעות הזוכות ובפרוטוקולים של ועדת מכרזים  רשאים לבקש לעיין  מציעים    1987-)מכרזים(, תשמ"ח
₪, לכיסוי עלויות הטיפול. ועדת המכרזים תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג    300כנגד תשלום בסך  

רכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי  בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להע
 והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים. 

מסחרי    סוברמציע ה .ב סוד  מהווים  בהצעתו  מסוימים  סעיפים  מקצועי  כי  סוד  ל או  מתנגד    התיר והוא 
ם בהצעתו  שלא זכו במכרז לעיין בהם, אם יוכרז כזוכה, חייב לציין מראש אילו סעיפים ומסמכי  ציעיםלמ

להיחשב  יובהר, כי מחיר ההצעה אינו יכול  "(.  סוד מסחרי חסויים בפני הצגה לשאר המציעים )להלן: "
 "סוד מסחרי". 

מציע שלא יציין סעיפים, חלקים, או מסמכים בהצעתו, שלדעתו חסויים מן הטעמים האמורים לעיל,   .ג

כל משתתף    לחשיפת הצעתו במלואה. מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני  שהתן הסכמתוכמי    יוחזק
 . ו)ה( לתקנות דלעיל לעיין ב21תקנה אשר יבקש במסגרת  

ווים סוד מסחרי ואסורים לעיון, לא יהיה רשאי לבקש לעיין  מציע אשר יציין בחלקי הצעתו כי הם מה .ד
בחלקים אלו של ההצעה הזוכה. על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  
להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או  
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ההחלטה הסופית בעניין העיון בהם מסורה    מוד בתקנות חובת המכרזים.מקצועי והוא דרוש על מנת לע

 לשיקול דעת העירייה בלבד. 

 עדיפות בין מסמכים  .17

אי התאמה או דו משמעות בין  מים זה את זה. בכל מקרה של סתירה,  יש לראות את מסמכי המכרז כמשלי
 החוזים/ המפרטים, לפי העניין. תנאי המכרז להוראות החוזים/ המפרטים, תכרענה הוראות 

 תגברנה הוראת המפרט.  –כל סתירה בין הוראות החוזה להוראות מפרט   

   רכוש העירייה  – המכרזמסמכי  .18

על   .א תחולנה  במכרז,  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  כל 
 המשתתף.

הצעות  הגשת  הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  המכרז  מסמכי   .ב
לא ישתמש בהם אלא למטרת  לא יעתיק אותם ו המכרז  ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי    למכרז

 ו. ת הגשת הצע

 הליכי המכרז  .19

מובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי העירייה, בגין כל עיכוב   .א
ו/או   העבודות  מהליכי  העבודותהפסקת  בביצוע  כתוצאה  יגרמו,  אם  יגרמו,  אשר  קבועה,  או  זמנית   ,

 משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם. 

מידה ויינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעת המציע בתוקפה עד לתום  עוד מובהר כי ב .ב

 יום.   30הליכים משפטיים אלה בתוספת 

חוזה ו/או הפסקת  ה כל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת   .ג
 תביעה כלפי העירייה עקב כך.דרישה או  מנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה,עבודות ז 

 

 בכבוד רב,

 

 יעלה מקליס, ראש העיר                       

 מונוסון-עיריית יהוד                     
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 'גמסמך 

 יהוד מונסוןית  יעיר
 10/2022מכרז פומבי מס' 

 
 מונסון -יהוד בעיר  ובמוסדות חינוך בגנים ציבוריים השקיהו ןגינו לביצוע עבודות

 
 לכבוד 

 וועדת המכרזים 
 יהוד מונסון עירית  

 הצעת המציע 

מצהיר/ים כי    _____________________]שם מלא ומספר זהות[ _________________ אני/נו הח"מ   .1
והנני/נו מגיש/ים בזאת הצעתי/נו   בעיון את כל מסמכי המכרז  השקיה וגינון    לביצוע עבודותקראתי/נו 

 "(, כמפורט במסמכי המכרז. העבודות": להלן) מונסון –יהוד בעיר ובמוסדות חינוך  גנים ציבורייםב

כל מסמכי  לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז,  הנני מצהיר .2
  התמורה ודרך תשלומה,  וכי תנאי המכרז, תנאי העבודה, השטח המיועד לביצוע העבודות ותנאיו, ,המכרז

עתי  וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קב
הריני מציע בזה לקבל על עצמי את    כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות  ויודע את  הנני מכיר  את הצעתי.

כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לבצע את העבודות ו/או  
מסמך יב' למסמכי    -כמויות בכתב העל פי הזמנות שיתקבלו מהעירייה, לפי המחירים הנקובים  כל חלק מהן  

 להלן.  דהמוצע על ידי בסיפא המסמך כ בניכוי אחוז ההפחתההמכרז 

 : מתחייב בזאת כיומסכים   ,אני מצהיר .3

המצורפות    האתרים( ורשימת  'למפרט הטכני )מסמך יא, בהתאם  הגינון וההשקיהאבצע את עבודות   .א
מהווה רשימת אתרים עיקרית לאחזקה ויתכנו  אתרים  . ידוע לי כי רשימת הלמסמכי המכרז יב'מסמך כ

   אתרים נוספים או אחרים לביצוע העבודות.

הידע,    הנני .ב ההיתרים,  בעל  הרישיונות,  הכשירות,  לביצוע  יהנהמומחיות,  הדרושים  והכישורים  סיון 
   .העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז

  עמידה כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז, לרבות    מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע אתהנני   . ג
 בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות. 

וכראייה הנני מצרף להצעתי    הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז  הנני עומד בכל התנאים המקדמיים .ד
בתנאי הסף, כמפורט במסמך ב'. ידוע לי כי במידה  את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי   

 ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המסמכים המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתי.

ביתר מסמכי המכרז,   .ה או  מבלי לגרוע מן האמור  כוח האדם  יבכוחותי ברשותי  כל    המיומן,   להשיג את 
עד למועד תחילת  בשלמות ובדייקנות    א המכרזש מודות  על מנת לבצע את העבו  יםוהציוד הדרושהכלים  

 .  יהוד מונסוןהשיפוט של העיר    בשטח ומחסן כליםההתקשרות נשוא המכרז, לרבות מכונות, כלי עבודה  

ידוע לי כי העירייה תהא רשאית לדרוש אישור העובדים אשר יועסקו לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז   .ו
רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המבצע את השירותים עבור העירייה בעובד  זה, וכן תהא העירייה  

 אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא. 

הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר איתי בהסכם, אבצע את העבודות נשוא המכרז   .ז
הוראות כל דין,  המכרז, הוראות הבטיחות ו שיוזמנו ממני בהיקף ובמועד שיוזמנו, בהתאם לכל מסמכי  

 לפי המחירים הנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם המלא של המנהל ו/או מי מטעמו ושל העירייה.
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  20מעובד לכל  זה במספר שלא יפחת    מושא מכרז  לצורך ביצוע העבודותהנני מתחייב להעסיק עובדים    .ח

וזאת בנוסף למנהל העבודה  לשטחי גינון אקסטנסיבי  דונם    40ועובד לכל  אינטנסיבי  דונם לשטחי גינון  
 . בכפוף להוראות המנהל  איש ההשקיהו

צוות גיזום המורכב מגוזם מומחה ושני עובדי גיזום בעלי רישיון עבודה בגובה    עסיקעוד מתחייב אני לה .ט
הנדרש  ציוד  כל הוסל  מנוף  בהיקף של שני ימי עבודה בחודש לכל שנה ולספק לעבודת הצוות  ,  בתוקף
 מטר, בהתאם למפרט הטכני.   14עד ל   גיזום העצים לצורך

מערכת    - קריאות עבודה מאת מנהל העבודה או מערכת המוקד העירוני )  הנני מתחייב לענות ולטפל לכל .י
(SLA   בזמנים ובהוראות המפורטים בפרט הטכני.  קריאה דחופהל ו מערך ההשקיהקריאה למפגע בל 

כי   .יא מסכים  ההוראות  הנני  של  ושלם  מלא  מביצוע  הנגזרות  והעלויות  הציוד  החומרים,  העבודות,  כל 
למעט חומרים    ן על חשבוני וכלולים במחירי הצעתי.ה והוראות המפרטים ללא יוצא מן הכלל,    הכלליות

 . נכתב במפורש במפרט כי הן על חשבון הרשות המזמינה  או פעולות לגביהן

  ,הנדרשים לצורך ביצוע העבודות  מתקדמים ומיטביםובמכשירים    בציוד  ק ולהשתמשהנני מתחייב להחזי .יב
 רכבים לפי הפירוט כדלקמן:   לרבות

 .מערכת שטיפה בלחץ מים ואוויררכב תפעולי כולל  (1

  . לצוות גני הילדיםו   לאיש ההשקיה למנהל העבודה,    -  2022משנת ייצור    שלושה כלי רכב לפחות (2
כל הרכבים יהיו עם רישיון רכב וביטוח    ;יהיה טנדר פתוח עם וו גרירה  ,לפחותאחד מהרכבים  

מערכת איתוראן או דומה לה בעלת יכולת הפקת  חובה בתוקף במשך כל תקופת החוזה, מחוברים ל
יומיים והיסטוריה של לפחות חודש אחורה על מנת לאפשר לעירייה מעקב אחר מקום  ,  דוחות 

כניסה למערכת הכוללים אפשרות  הסיסמאות    לעירייה את  בירהקבלן יעהימצאותו של כלי הרכב.  

 . ומכשיר נייח  טלפון סלולרי חכםניתור מ

לרבות בגין זמן ההתקנה או    האיתור הלווינית  מערכת  ת ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין התקנ . יג
 הובלת כלי הרכב למקום ההתקנה כפי שיידרש ממני.  

ק"מ מהעיר, בו יאוחסן כל    10מחסן בתחום העיר או במרחק אשר אינו עולה על  ב  מתחייב אני להחזיק .יד
 הציוד והחומרים הנדרשים לשם ביצוע העבודה.  

אני מצהיר כי    משכך  (עיר ירוקה) ינון מקיים  מקיימת בעיר מדיניות של ג  יהוד מונוסוןעיריית  ידוע לי כי   .טו
 . וצמחיה במוסדות חינוךציבוריות  רסס גינותא לא 

בזמנים  העבודות  את    יבצעו ,  בחצרות גני ילדיםעבודות  ה העובדים אשר יועסקו בביצוע  אני מתחייב כי   .טז

  וכי   .ובמסמכי המכרז( 1יא)  במסמך כמפורט  עבודות גינון כלליות.יבצעו  13:30השעה מהנדרשים והחל 
שעות העבודה על פי החלטת  כל  ברחבי העיר במהלך  ה  כל עבוד   לביצועיהיו זמינים  גני הילדים  צוותי  
 . לצרכי העירייהבהתאם והמנהל 

  , במהלך כל תקופת ההתקשרות ועובדי העירייה  המנהלעם    ורצוף  מידי  קשרכי לשם קיום    תחייבאני מ .יז
תיעוד מהשטח.   לרבותעל העבודות שבוצעו  מידי יום ואדווחיומני עבודה דיגיטליים  אחזיק ,ועל חשבוני

ם"  מיחכ יםסלולרי נים"טלפו   בכל אתר   צוות הגינוןנציג  לאיש ההשקיה ול   ,למנהל העבודה  כמו כן אספק
השקיה ותוכנת    ת"פוקוס", אפליקציו  תעירוניות שונות )כגון אפליקציי   אפליקציות  להתקין  המאפשרים

 . היממה שעות כל למשך העירונית הטלפונים  לרשת המקושרים,  נלווה ציוד לרבות(  HITOניהול 

 אגרונום   –אעסיק יועץ מקצועי  ולבקשת המנהל ובאישורו,    על פי צרכי העירייהכמו כן אני מתחייב כי   . יח

אשר ילווה וידריך את עובדיי בנושאים הרלוונטיים לעבודות. ידוע  ,  מתחום הגנת הצומח ומפגעים בגננות
 .  וביתר מסמכי המכרז  , הכל כמפורט במפרט הטכניעל חשבונילי כי שכר טרחתו של היועץ יהיה 

עוד הנני מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או   .יט
שרין או בעקיפין פרט אם קיבלתי לכך הסכמה מאת העירייה בכתב ומראש.  התחייבות על פיו לאחר במי 
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, אלא במקרים חריגים  קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות  כי לא אורשה להעסיק  לי   ידוע ,  ספק  הסר   למען 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה    .ובכתב  מראש   המנהל  אישור  קבלת  לאחר  רקו
העירייה, הכל כאמור במסמכי   כלפי  אחריותי  לרבות  עפ"י מסמכי המכרז,  לגרוע מהתחייבויותיי  כדי 

 המכרז.

ידוע לי כי לא אהיה זכאי להמחות את זכותי לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר, אלא   .כ
כך בכתב של גזבר העירייה. העירייה תהא רשאית לסרב לבקשתי בעניין זה,  אם קיבלתי מראש הסכמה ל 

לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות  
 ההסכם.תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של 

יעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק  ידוע לי כי כל התחייבות המופ .כא
 זה, מחייבת אותי. 

ידוע לי כי העירייה תהא רשאית לדרוש ממני החלפת כל עובד המבצע את העבודות מטעמי עבור העירייה   .כב
 . בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא

 המכרז. לעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא  הנני מתחייב   . כג

הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד עירייה או חבר מועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר המצורף   .כד
 .ט' למסמכי המכרזכמסמך 

בכתב  הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז הם המחירים המופיעים   .4
אחוז ההפחתה המוצע על ידי להלן, וכוללים את כל ההוצאות בין מיוחדות    בניכוי   מסמך יב'  -  הכמויות

ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז והחוזה בשלמות ומהווים כיסוי  
)למעט    לרבות ציוד השקיהעבודה, חומרים  מלא להתחייבויותיי נשוא החוזה לרבות כוח אדם, ציוד, כלי  

וכיו"ב(, פריקה,  , דשנים, זבלים, חומרי הדברה  ת השקיה חדשות באם ידרשו ע"פ החלטת המנהל(מערכו
אגרות וכיו"ב  ביטול זמן בגין נסיעות(, ביטוחים, מיסים, היטלים,    אחסון, הובלות, כלי רכב, נסיעות )לרבות

 וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.  

מובהר לי בזאת כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בהן,   .5
 מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י העירייה.  למעט

כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות  

לו עלי וישולמו על ידי. לצורך כך תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה  עפ"י חוזה זה, יחו 
 לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי. 

ל  לגרוע מהאמור  עבודהמבלי  כל  ביצוע  כי  לי  מובהר  הזמנה    עיל,  לאחר קבלת  רק  זה תבוצע  לפי מכרז 
 .לא תאושר לתשלום  –עבודה שלא תבוצע על פי הזמנה כזו    ,העירייהידי  - ת כדין עלמאושר בכתב  תקציבית  

תוספת עובד )לרבות כלי עבודה וכל הדרוש לשם ביצוע העבודות( דרוש  להעירייה  באפשרות  ידוע לי כי   .6
   .מע"מ"בתוספת   ₪  350 בסךליום עבודה  של עובדקבוע  מחירבעבור  לעת מעתליום עבודה 

יהא על  ידוע לי כי באם העירייה תדרוש לבצע עבודות נוספות על אלו הכלולות במפרט הטכני המחיר  עוד   .7
  בתוספת מע"מ.  25%   הפחתה שלהעדכני ליום הזמנת העבודה ב "מחירון דקל שיפוצים מורחב"פי 

  בו  לצורךללא קשר  מספר הדונמיםל בהתאמה  ידוע ומוסכם עלי כי התמורה נקבעה בגין מהות העבודה  .8
, לקיומו ה, למשך הזמן הנתון לביצועה, למידת הדחיפות בביצועה, לאופייה, למורכבותת העבודהנדרש

 וכיו"ב. תמבוצע /ההיעדר פיקוח, למועד בו נדרש/הנדרש לצורך ביצועהשל פיקוח 

פועלים קבלנים נוספים והנני/נו מתחייב/ים לשתף פעולה ולעבוד    העירייה  שיפוט  בתחום   כי/לנו    לי   ידוע  .9
 .    הבתאום עמם, על פי הוראות העיריי

אלף    ותמאשלוש  במלים:  )₪    00,0003  בסכום שלחתומה    חת קיום הצעתי, מצ"ב ערבות בנקאיתטלהב .10
עפ"י תנאי המכרז ובנוסח  ,  שתעמוד בתוקפה לפחות עד למועד הנקוב בטבלה במסמך א'שקלים חדשים(  
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 ( למסמכי המכרז במדויק. 1מסמך ה')

ימים מתאריך    7, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  מכרזאם אזכה ב .11
 ;מכרזהודעתכם בדבר זכייתי ב

 .כשהוא חתום ולהחזירו לעירייה מסמך ד'  -  חוזהלחתום על ה .א

  300,000להבטחת קיום תנאי החוזה, ע"ס  ערבות בנקאית חתומה   - ערבות ביצועלהמציא לעירייה   .ב
מאות )במלים:    ₪   בנוסח    שלוש  חדשים(  שקלים  ה')אלף  ובהתאם    ( 2מסמך  המכרז  למסמכי 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית    לדרישות החוזה.
)ולסטטיסטיקה,   והכל כמפורט    ,( חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות3תוקפה עד שלושה 

 .  חוזהב

 , כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. 1מסמך ו - קיום ביטוחיםעל  אישור להמציא לעירייה  . ג

ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות  -ומאושרת על  חתומהכללית  הצהרת בטיחות  להמציא לעירייה   .ד
 למסמכי המכרז. (2ח) מסמך בעירייה, בהתאם ל

 כלהלן:  מיום הודעת העירייה בדבר זכייתי יום 30תוך כמו כן, אם אזכה במכרז, יהא עלי להציג לעירייה,  .12

 

של   .א העסקה  למניעת  בחוק  כהגדרתו  ל"מוסד"  כניסתי  מסוימים,  בטרם  במוסדות  מין  עברייני 
על כך שאני וכל המועסקים    אישור משטרה"(,  חוק העסקת עברייני מין" )להלן: " 2001-תשס"א

מטעמי במסגרת העבודות נשוא המכרז הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בחוק למניעת  
אני מתחייב כי לא    זה.העסקת עברייני מין, וכי הדבר יהווה תנאי לתשלום החשבונות כמפורט בחו

החוק  ייכנס כל עובד מטעמי ל"מוסד" כאמור, אלא לאחר שהצגתי לאגף הביטחון אישור בעניינו לפי  
 למניעת העסקת עברייני מין ואגף הביטחון אישר את כניסתו למוסד כאמור.

 

בטיחות   .ב ועל-על   חתומה  בתעבורההצהרת  נוסח  -ידי  ע"פי  מטעמי,  בתעבורה  בטיחות  קצין  ידי 
   למסמכי המכרז.( 4כמסמך ח)המסמך המצ"ב  

 
 תנאי לתשלום החשבונות, כמפורט בחוזה. יהוו הנ"ל הצהרההאישור והידוע לי כי המצאת 

  בסעיפיםלא אבצע את הפעולות המנויות    אחזור בי מהצעתי ו/או אם  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם .13
אאבד את זכותי לבצע  או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,  כולן או מקצתן    ,לעיל

להתקשר עם קבלן  ו  לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו  העבודות והעירייה תהא רשאית
 . המכרז נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי אחר לביצוע העבודות

עקב הפרת    ההעיריי  וע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפג
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה  
ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות העירייה עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר  

ין ההצעה שנבחרה על ידה לבין  העירייה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש ב
 הצעתי, והעירייה רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. 

ב' .14 תנאי המכרז    -למסמכי המכרז    הנני מצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמך 
לעיל, ועדת המכרזים  והוראות למשתתפים. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים 

 עלולה לפסול את הצעתי/נו. 

כי   .15 ואין בקשות    אינני הריני מצהיר  פירוק  רגל או  נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת  כינוס  נמצא בהליכי 

תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים  
 .נכסיו עיקולים מהותייםאזהרת "עסק חי" ולא הוטלו על  

 : ידוע ומוסכם עלי כדלקמן .16
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ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף שיידרש   .א לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור  ידוע 

ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות המלצות,   להוכחת כשירותי, 
ואני אהיה חייב למסור   לוועדה את מלוא המידע/המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור  וכיו"ב 

מסמך, הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  
 ההצעה. 

ע" גזברות  בקיומו של תקציב מאושר    ים מותנוכן היקפה  ההתקשרות עימי    ,דנן  מכרזבמידה ואזכה ב .ב
האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר    וכן בקבלת כלהעירייה  

. ידוע ומוסכם עלי כי במידה ולא יהא  ות, ככל שישנםמון ביצוע העבוד יאמורים לממן או להשתתף במ
ו/או לא יתקבלו כל הא התקציביים ו/או ההרשאות,  שורים  ילעירייה תקציב מאושר לביצוע העבודות 

אישור  העבודות ע"י ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבל בגינן    נהבוצע תלא    כמפורט לעיל,
 .  תקציבי, ולא תהא לי כל טענה או תביעה בשל כך

המכרז ו/או  העירייה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, וכי היא רשאית לבטל את   . ג
ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר,    חלק מן העבודות   ביצוע    להחליט על  

כן    ביצועו של ההסכם , לפי צרכיה, כפי שיידרשו מדי פעם, במשך תקופת  הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה 
נדחתה   בוטלה/  שהזמנתן  עבודות  אותן  לביצוע  ונוספ/ים  נפרדים  מכרז/ים  לפרסם  זכאית  העירייה 

 כמפורט דלעיל. 

או נדחה ביצועו כולו או    והוקטן היקפ   הוגדל היקפו או  או  המכרז  ידוע ומוסכם עלי כי במקרה בו בוטל .ד
י החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים  ייחתם עממכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל,  חלקו,  

 בנסיבות העניין והנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למחירים אלו.  

בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול  תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל    י תהיה ל  כי לא  הנני מצהיר מפורשות  .ה

זמנית  עבודות  או הפסקת הזמנת ה ו/המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו או חלק ממנו  
או שינוי היקף העבודות המועברות לביצועי בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל.   או קבועה

לא  ו  נזק  ייגרם לאם  אף  בגין כך  כל פיצוי  מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת  
   אי ביצוע העבודות מכח המכרז בהיקף מסוים.  כל תביעה בגין י תהא ל

  /עבודות  תביעות, בטענות או בדרישות כלפי העירייה, בגין כל עיכוב בביצוע ה בוא באלא    כי  מוסכם עלי .ו
, זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו,  העבודותהפסקת  

 על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם. 

תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך  והיא  בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון,  הצעתי זו   .ז
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש העיריה    90תקופה של  

 ימים נוספים.  90לתקופה של  , לרבות ערבות השתתפות,קפה של הצעתיויוארך ת 

ם כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום  ידוע לי ואני מסכי .ח
 יום.   30הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

 הצעתי מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.  .ט

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם   .י
לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים  

 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. 
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 הצעתי הינה כדלקמן: .17

הם המחירים    לדונם אחד  עבודה  חודש  עבורעבור ביצוע העבודות נשוא המכרז    ידי  על  המוצעים  המחירים .18
הינם בגין כל   הצעתי  מחירילהלן.  ידי  על המוצעת ההפחתה  בניכוי בכתב הכמויות במסמך יב',הנקובים 

   .אתרי העיר יהוד מונסוןכל בידי -העבודות אשר יבוצעו על

לרבות תוספת / הגדלת   בכתב הכמויותאחוז ההפחתה המוצע על ידי להלן יחול על כל המחירים הנקובים  
 עבודה כלשהי. שטחים, תוספת / הפחתת

 

 

 

ועל כל הכמויות שיבוצעו על פי צרכי   העבודותמחירי  חול על כל  יו  אחידידי    -ההפחתה המוצע עלאחוז   •
 העירייה. 

)לרבות   • בלבד  הפחתה  אחוז  להציע  הכמויות  הפחתה(.    0%יש  כתב  למחירי  תוספת  תכיל  אשר  הצעה 

 תיפסל מבלי שתידון.

למחירי העירייה בניכוי ההפחתה המוצעת על ידי כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם ע"י העירייה,   •
 בהתאם לשיעורו עפ"י דין.

 פרטי המציע 

  שם המציע 

אופן ההתאגדות של המציע )יחיד / חברה  
 וכד'(בע"מ / שותפות / עמותה 

 

  מספר עוסק מורשה

מספר זיהוי החברה )מס' שותפות / מס' ח.פ  
 וכד'(

 

  כתובת המציע 

  טלפון המציע

  עפקס המצי

  שם איש קשר במציע 

  טלפון נייד איש הקשר 

  כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר 

החתימה של המציע לצורך   פרטי מורשי
 הגשת הצעה למכרז 

 ____ __שם: _____________ ת.ז: __________

 _______ ת.ז: ________________ _ שם: _____

 שם: _____________ ת.ז: ________________ 

  

  הפחתה של %__________   לבצע את העבודות נשוא מכרז זה בתמורה לאחוז   הנני מציע 
בכתב    ה מהמחירים בהם נקבה העיריי  )במלים: __________________ אחוז הפחתה(

 הכמויות במסמך יב', בתוספת מע"מ.
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 )ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך ב'(. _____________________________________  חתימות:

 _____________________.  תאריך:

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'( אישור חתימה: )

 אני הח"מ _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 ע הוא תאגיד( ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמצי .2

 ה"ה __________ת.ז. ____________    

 אגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני. וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _________ ולחייב את הת

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך                      
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 'דמסמך 

 חוזה 

 

 ___________  ביום  ___________  לחודש ___________  בשנת  מונסון - יהוד בשנערך ונחתם 

  יהוד מונסוןעיריית  בין:    

 יהוד מונסון ,  6מרבד הקסמים  ן העירייה, רח'י מבני          

 ; מצד אחד      "(  העירייהלן ")לה

 

 _____________________ ________________________, ת.ז./ ח.פ.   לבין:  

 באמצעות המורשה מטעמו מר ____________________ ת.ז. ____________________   

 מרח' _____________________ טל' _________________ פקס ________________    

 "( הקבלן)להלן:  "                 

 ; מצד שני

 

  השקיה ואחזקה  לביצוע עבודותקבלת הצעות מקבלנים  ל  10/2022פרסמה מכרז פומבי מס'  העירייה  ו   הואיל
ציבוריים חינוך  בגנים    לגינון   שוטפותתחזוקה    עבודות  ביצוערבות  ל,  מונסון  –יהוד  בעיר    ובמוסדות 

מגונן  דהיינו,    –"  יאינטנסיבה" בשטח  מערכת השקיההטיפול  "כולל  גינון  ואחזקת  –   "יאקסטנסיב; 
עצי רחוב ורחבות, גינות כלבים,    מפותחים; לרבותשטחי בור, שטחי אדמה לא  חורשות  דהיינו, טיפול ב

  בחוברת המכרז כשטח לתחזוקה  קיים או עתידי אשר יוגדר  וחצרות של מוסדות חינוך, וכן כל שטח  גינות
מונסון יהוד  העיר  "  "הגנים")להלן:    ברחבי  הכמויות    כאמור,  (" אתריםאו  , למכרז  יב'במסמך  בכתב 

   ויתר מסמכי המכרז;(  "ותה/העבוד)להלן: " מסמך יא' מפרט הטכניב

 הנ"ל;  והקבלן הגיש הצעתו למכרז    והואיל

 ן; הקבל ו שלהצעת  , המליצה על  קבלתה של העירייוועדת המכרזים   הואילו

המכרזים    והואיל ועדת  בהמלצת  עיון  עמו    ה החליטואחרי  ולהתקשר  הקבלן  הצעת  את  לקבל  העירייה  ראש 
 בהסכם זה ; 

  םוהקבלן הגיש הצעתו במסגרת המכרז, וחוזר ומצהיר כי הנו עומד בכל תנאי ההשתתפות והקריטריוני והואיל
אמצעים הדרושים לביצוע  כפי שנדרשים על פי המכרז, על מסמכיו ונספחיו השונים וכי יש לו היכולת וה

 הוראות הסכם זה; 

 והוסכם בין הצדדים כדלקמן: אי לכך הוצהר

 המבוא .1

  חוזה זה, הנספחים המפורטים להלן וכל מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מה  חוזה המבוא ל .א
 ובחזקת תנאי מתנאיו.   חוזהגופו, יש לקראם כאחד עם ה 
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זה. וכן,    חוזה זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות   חוזה כותרות הסעיפים ב .ב

 בכל מקום שנאמר "החוזה" או "ההסכם", הכוונה היא לחוזה/להסכם ולנספחיו. 

מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו בכל המסמכים והנתונים המהווים את    הקבלן .ג
צעתו נבדקה היטב על ידו ומהווה תמורה מלאה  החוזה והנוגעים להתקשרות בין הצדדים וכי ה

 לכל התחייבויותיו על פי המכרז. 

ה .ד על    חוזההוראות  בביצוע  הקבלןחלות  מטעמו  שמועסק  מי  כל  לרבות  זה,  בחוזה  כהגדרתו   ,
 .   חוזהלפי ה  עבודותה

 הגדרות .2

המשמעות בהתאם  להלן  המפורטים  יהיו למונחים  מההסכם  זה ובכל המסמכים המהווים חלק  בהסכם  

 )אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:  םבצידשהגדרות ל

 . יהוד מונסוןית י עיר - " העירייה"  .א

 מנהל אגף איכות הסביבה וחזות העיר של העירייה או מי שהוסמך  על ידו  -  " המנהל"  .ב
 לצורך חוזה  זה. 

 מי שמונה על ידי העירייה ו/או על ידי המנהל לפקח על ביצוע עבודות הקבלן   - " המפקח"  .ג
 או כל חלק מהן עבור העירייה.  

 מטעם  2מי שמונה על ידי הקבלן והוא בעל תעודה מקצועית בגננות מסוג  - "  מנהל עבודה"  .ד
משרד העבודה, ובעל תעודת מוסמך השקיה של נציבות המים ו/או הנדסאי  

מהנדס מים, ידיעה טובה של השפה העברית בדיבור וקריאה, בעל  מים ו/או  

 שנים לפחות כמנהל עבודה בגינון ציבורי. 3ניסיון מוכח של 

   לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו שמו מצוין לעיל,  ו  הקבלן הזוכה במכרז זה  –  "הקבלן"  .ה
 . בביצוע העבודות בשמו ומטעמו  פועלש מי וכן כל  המוסמכים,

אחראי  "  .ו
 " השקיה

 עובד בעל תעודת הסמכה בתוקף של בוגר קורס מפעיל מערכות השקיה בעל 
סוג   גנן  של  של    1תעודה  ותק  בעל  ו/או  לפחות  וניסיון    2חדש  לפחות  שנים 

 . מוכחים בתחום מערכות  ההשקיה מכל טכנולוגיה

לת    -"העבודות"   .ז שוטפות  גינות  עבודות  בחזוקת  השקיה  לרבותומערכות  אחזקת    אתרים 
טיאוט   צמחים;  ושתילת  אספקה  ועיצוב;  גיזום  עקירה,  ההשקיה;  מערכת 

וכל מטלה נדרשת    וכן עבודות גינון נוספות חד פעמיותשטיפה ואיסוף אשפה   
המפרט  ו  כתב הכמויות   על פי מסמכי המכרז ונספחיהקשורה בביצוע העבודות  

 יב למסמכי המכרז(.- )מסמכים יא

גינון "  .ח
 " אינטנסיבי

 . כולל מערכת השקיההטיפול בשטח מגונן 

גינון "  .ט
 " אקסטנסיבי

ב השקיה    ,חורשותטיפול  הנעדר  מפותחים  לא  אדמה  שטחי  בור,  שטחי 
 . מלאכותית

 . הקמת גנים חדשים ו/או הכשרת שטחים חדשים נוספים שאינם מגוננים  "עבודות פיתוח"  .י

/  הסכומים   " התמורה"  .יא גן  אחזקת  עבור  לקבלן  המשולמים  שחובת    אתרהחודשיים 
עליו ע"פ הרשימות, על פי מחירי הצעתו הכל בכפיפות להוראות   אחזקתו חלה

 . ההסכם

שטחי  גינות כלבים,    או פסי ירק, חורשות,   או שדרות  שטחי גנים או אתריםכל    ""גנים  .יב
פתוחים חינוך  ציבור  מוסדות  האתרים    וגינות  רשימת  לרבות  העיר  ברחבי 

המכרז   למסמכי  יב'  במסמך  נ המופיעים  נוספים  ושטחי  פרדתכטבלה  ם 
 בעתיד.שיתווספו ככל שיתווספו 
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 החוזה מסמכי  .1

 כל מסמכי המכרז חתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.  .א

כלשהי   .ב דו משמעות  או  אי התאמה,  של סתירה,  הוראה מבכל מקרה  לבין  של  הוראות ההסכם 
הנחייה אחרת מאת    ובהיעדר  ,מהמסמכים הנספחים להסכםהוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר  

 זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה. כוחה של המנהל ו/או המפקח, 

 היקף החוזה  .2

כח .א המצאת  לרבות  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  העבודות  ביצוע  על  חלות  החוזה  אדם, -הוראות 
החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, המתקנים, האישורים וכל דבר אחר בין קבוע ובין ארעי הנחוץ  

 לשם כך.  

ות  /מאושרת  יות/ תקציבית  ות/לאחר קבלת הזמנהרק  התחלת עבודה ו  י/ העבודות יתבצעו על פי צו .ב

 ו/או נציג העירייה.   אשר יימסרו  לקבלן על ידי המנהל וחתומה/ות ע"י העירייה,

בהתאם לצרכיה בכפוף לאישור    50%/     25%  -העירייה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות ב .ג
ובכתב, בהתאם לסעיף   ובאישור המורשים מטעמה, מראש  כדין  ( לתקנות העיריות  7)3תקציבי 

 . 1987- )מכרזים(, תשמ"ח

 התחייבות לביצוע -ת העבודה מסיר .3

, על פי צרכיה, ובכפוף לתקציבה המאושר ע"י גזברות העירייה ובהתאם  מוסרת בזה לקבלן  ההעיריי .א
בהתאם  קה שוטפת של גנים,  על עצמו את ביצוע עבודות אחזבזאת  , והקבלן מקבל  לשיקול דעתה

יא)   למפרט יב  השטחיםת  רשימו  (1במסמך  המכרזלמ  ב'מסמך  כקסמכי  ע"פ  ,  והכל  עצמאי,  בלן 

, להנחת דעתו המוחלטת  המפרט הטכני, ושאר מסמכי המכרז ובמחירי הצעתו  ,זה  הוראות הסכם
 .  של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו

ובהתאם    ,בהתאם לשיקול דעתה, צרכיה, תקציבהתמסור לקבלן עבודות ע"פ הסכם זה  ה  יהעירי  .ב
וחתומות    תולהזמנ  ע"י  תקציביות מאושרות  שיימסרו  בפעםכפי  פעם  מדי  לקבלן  בכפוף  המנהל   ,

   .לאישור תקציבי

השוטפות .ג האחזקה  עבודות  את  נוספות  הנחיות  וללא  עצמאי  באופן  יבצע  השקיה  כגון  ,הקבלן   :
דישון   זיבול  שתילים,  ושתילת  אספקה  עצים,  ועיצוב  גיזום  והבקרים,  ההשקיה  מערכות  ותחזוק 

וף, קלטור, גיזום,  , גרטיפול במדשאות )לרבות דשא סינטטי(, ניקוש,  וריקון אשפה  ניקיון  והדברה,
 '. כיסוחי דשא וכו

עבודות או חלקן באמצעות עובדי קבלן אחר או עובדיה היא, לפי ראות  את ה לבצע רשאית ה יהעירי  .ד
כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של  ילא תהיה כלפי העירי . לקבלן  עיניה ה 

הקבלן מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שהעירייה רשאית  לבד לביצוע על ידו.  העבודות ב
שלא לבצע באמצעותו את העבודות כלל, או לא לבצען במלואן, אם מחמת אחד הטעמים המנויים  
לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל  

גני  "חצרות   . יג

 ילדים"

ברשימת הגנים    המצויניםבשטח מוסדות גני הילדים    שטח שאחזקתו נדרשת

 בעתיד.   בשטחי העירתווספו  במסמך יב', לרבות גנים נוספים שיתווספו ככל שי 

 עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם   " עובדי הקבלן"  .יד

  בביצוע העבודות או על ידי שליחיו  ו/או על ידי עובדיו  ו/יושכרו או ירכשו על ידו  
מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו   או בקשר אליהם וכל    נשוא ההסכם 

 .   למחדליואו 

 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו. " גזבר העירייה"  .טו
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ו/א  פיצוי  ו/או  למען הסר  תמורה  בוצעו באמצעותו כאמור.  בגין העבודות שלא  ספק,  ו סעד אחר 

הקבלן מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות טענה בנוגע להיקף  
הקבלן יבצע את העבודות שיוזמנו ממנו, בהיקף ובקצב שיוזמנו ממנו,  .  לביצועוהעבודות אשר נמסרו  

 במחירי הצעתו. 

וכן  תקשרות העירייה עם הקבלן מכוח חוזה זה הלמען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי  .ה
מאושר תקציב  של  בקיומו  מותנים  העירייה  היקפה  גזברות  ידי  האישורים    על  כל  בקבלת  וכן 

התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף  
 ., ככל שישנםדותמון ביצוע העבויבמ

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפרט הטכני ויתר מסמכי החוזה ובהתאם   .ו
 . כל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרזל

תהא רשאית להזמין ביצוע עבודות בהיקפים התואמים  העיריה  מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,   .ז
ל לצרכיה שהוא  אופן  באיזה  מחויבת  שתהא  ומבלי  המוחלט,  דעתה  שיקול  עפ"י  עבודות  היקף  , 
בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון העירייה,  לבצע העבודות  מתחייב  הקבלן  , וכלשהו

התמורה לפי חוזה  למען הסר ספק,  דרש, בהתאם להוראות העיריה ובמחירי הצעתו.  יבכל היקף שי 
 .  העבודות שבוצעו בפועל בהתאם להזמנות העירייה עפ"י חוזה זהזה תקבע רק ע"פ  

 יובהר כי כל הרחבה ו/או הגדלה של ההסכם מחייבת הזמנה תקציבית חתומה כדין.   .ח

ולא יאוחר מ .ט ,  גניםייערך סיור לקבלת ה יום מתחילת עבודתו,    21-עם תחילת עבודתו של הקבלן 
ב  ליקויים  ייבדקו  ע"י המפקח, אשר  גניםבמהלכו  וייבדקו  ע"י הקבלן  כל  .  יתועדו בטופס העברה 

חשבונו,   ועל  הקבלן  ע"י  יתוקן  המפקח,  ע"י  ויאושרו  זה  בסיור  שיימצאו  לליקויים  מעבר  ליקוי 

זה, פרוטוקול סיור המסירה ישמש ראיה מכרעת לקביעה    ןבמסגרת התחייבותו לפי הסכם זה. לעניי 
   אילו ליקויים היו קיימים במועד הסיור.

דתו לפי יום מיום תחילת עבו  15יתוקן ע"י הקבלן תוך  י שיימצא בסיור ויאושר ע"י המפקח,  כל ליקו .י
 , העבודה, הציוד וההובלה  :לרבות  צו התחלת עבודה שיימסר לקבלן והכל על חשבונו של הקבלן

נכללים  )יובהר כי הצמחים אשר נדרש הקבלן לספק לתיקון הליקויים אינם    החומרים והצמחים
נדרש לספק כאמור בסעיף   אותם  העונתיים  ב' למכרז(1במכסת הפרחים  אי  יובהר    . .ד מסמך  כי 

ביצוען של העבודות המתוארות לעיל יהווה הפרה של ההסכם ויביא לחילוט הערבות ע"י העירייה,  
  םעל מצב שטחי הגינון והוא יקבל אותלקבלן לא יהיו טענות    סילוקו של הקבלן והפסקת עבודתו.

יהיה שיקול  מנהל  במקרה של מחלוקת לעניין זה, לבמצב הקיים ביום התחלת העבודה.    כפי שהם
 ומחייבת. דעת בלעדי והחלטתו תהא סופית  

מתחום   -  אגרונום  –  לשם ביצוע העבודות ובהתאם לנדרש במפרט הטכני, יוועץ הקבלן ביועץ מקצועי .יא
הגנת הצומח ומפגעים בגננות, אשר ילווה וידריך את עובדי הקבלן בנושאים הרלוונטיים לעבודות.  

 עבודת היועץהעבודה וימליץ על דרכי ואופן העבודה.  היועץ יסייר עם המפקח ומנהל העבודה בשטחי  
המפקח  תהיה    ,אגרונום  – או  המנהל  ובהוראת  הצורך  פי  על   ובאישורועל  ישולם  טרחתו  ושכר 

בכל ביקור, יתעד היועץ באמצעות דו"ח את הליקויים שהתגלו באתרי העבודות וכן   . חשבון הקבלן
 את דרכי הטיפול. הדו"ח יימסר למנהל ע"י מנהל העבודה של הקבלן. 

 ת הקבלןוהצהר .4

 הקבלן מצהיר כדלקמן: 

וכי הוא מתחייב לעמוד בכל התנאים להשתתפות   .א כי הוא עומד בכל התנאים להשתתפות במכרז 
 במכרז במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה.  

  הדרושים  והרכבים  הכליםהלך כל תקופת ההתקשרות כל הציוד,  יהיו בבעלותו ו/או בחזקתו במ .ב
 ת נשוא המכרז.  לביצוע העבודו לרבות חיבור למערכת איתורן או דומה לה,
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הוא בעל מומחיות ידע וניסיון, מיומנות ואמצעים בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, ולו צוות עובדים   .ג

לבצע   מתחייב  הוא  וכי  זה,  הסכם  הוראות  פי  על  הנדרשות  העבודות  לביצוע  ומומחים  מיומנים 
 העבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות המכרז והסכם זה.   

וההסכם, והעבודות הדרושות לרבות    לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרזבעיון  דק  כי עיין וב  .ד
הובלה, כלי עבודה, העסקת כוח אדם בעלי אזרחות    רכבים ורכב תפעולי,הדרישות לציוד, חומרים, 

נשוא המכרז. כן מצהיר הקבלן כי קרא בעיון    גניםישראלית, וכל הדרוש לאחזקה השוטפת בכל ה
לביצוע העבודה    וכיסוי מלא   מהווה תמורה מלאההכספית  והצעתו   את נוסח ההסכם על כל נספחיו,
 . הדרוש לביצוע העבודה בשלמותהומילוי כל התחייבויותיו וכל דבר 

ים, מכונות,  ברשותו כל הדרוש לבצוע ההסכם לרבות, היכולת הכספית, כוח האדם המתאים, חומר .ה
, לשביעות רצונו  מונסון  -יהוד  השיפוט של העיר    ציוד ומחסן כלים בשטחהובלה, כלי עבודה,  רכבים,  

 והמפקח. המנהל  של

)להלן: "צוות העובדים    כי .ו יעסיק עפ"י חוזה זה צוות קבוע, הכולל מנהל עבודה ואחראי השקיה 
יפחת   שלא  במספר  עובדים  הקבלן  יעסיק  בנוסף  לכל  הקבוע"(.  גינון     20מעובד  לשטחי  דונם 

 .והכל בכפוף להוראות המנהל  לשטחי גינון אקסטנסיבידונם  40ועובד לכל אינטנסיבי 

  , חשבונו  ורצוף עם המנהל ועובדי העירייה, במהלך כל תקופת ההתקשרות ועללשם קיום קשר מידי   .ז
טלפונים סלולריים    , בכל אתר  צוות הגינוןנציג  איש ההשקיה ול   , מנהל העבודהוברשות  ברשותו  יהא  

)כגון  אפליקציות  להתקין   המאפשריםחכמים     ת "פוקוס", אפליקציו  תאפליקציי   :עירוניות שונות 
ניהול   ותוכנת  למוקד  ו  העירונית  הטלפונים  לרשת  המקושריםו  נלווה  ציוד  לרבות(  HITOהשקיה 

  דווח וייומני עבודה דיגיטליים  הקבלן או מי מטעמו,    ינהל כמו כן      היממה.  שעות  כל  למשך  העירוני
 תיעוד מהשטח.  לרבות על העבודות שבוצעו  מידי יום

פועלים קבלנים נוספים לרבות בביצוע עבודות דומות לעבודות    הבתחום שיפוט העירייידוע לקבלן כי   .ח
 רז זה, והוא מתחייב לשתף פעולה ותאום עימם, ע"פ הוראות המנהל והמפקח.נשוא מכ

 להלן:דממועד הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז כ יום 30תוך  הקבלן מצהיר ומתחייב  .ט

על כך שהוא וכל המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות    אישור משטרהלהציג לעירייה   (1
נשוא מכרז זה, הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למניעת העסקה של עברייני  

 ", כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז. 2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 

לעירייה   (2 בתעבורהלהציג  בטיחות  בתעבורה    חתומה  הצהרת  בטיחות  קצין  וע"י  הקבלן  ע"י 
 למסמכי המכרז.   (4מסמך ח)מטעמו, בנוסח  

ל  יהוו  קבלן  ידוע  הנ"ל  וההצהרה  האישור  המצאת  החשבונותכי  לתשלום  בהמשךתנאי  כמפורט   ,       
 החוזה. 

 אור העבודות ואופן ביצוען ית .5

  למסמכי המכרז  ( 1) אכמסמך י, המצורף  הטכני  שא הסכם זה לפרטיהן מפורטות במפרטמוהעבודות   .א
 זה.   חוזהחלק בלתי נפרד מומהווה 

במפרט הטכני,   .ב לגרוע מהאמור  בביצוע  מבלי  יתחיל  ע"י המנהל    העבודותהקבלן  שיקבע  בתאריך 
בכתב   ביומועבודה  הזמנת קרי,  בהוראה  יום  ומדי  ברציפות  ויבצען  הקבועה  ,  לתדירות  בהתאם   ,

סוג   כל  לגבי  הטכני  הדרוש  עבודהבמפרט  הציוד,    ,ובקצב  אדם,  כוח     הכלים הרכבים,  במלוא 

 והחומרים הדרושים ולשביעות רצון המנהל והמפקח.  

 ובכפוף לתקציבה.   ה, ע"פ צרכי העיריי העבודות יבוצעו על פי המפרט .ג
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יבצע וישלים את העבודות שיוזמנו ממנו במסגרת לוח הזמנים הקבוע לכל עבודה, כמפורט  הקבלן   .ד

הנ"ל   הזמנים  בלוח  עמידה  לצורך  הטכני.  ולהשלים  במפרט  לבצע  שיידרש  ככל  הקבלן,  מתחייב 
  . מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו עבודות גם בשעות בלתי מקובלות וחריגות וללא כל תמורה נוספת

י העמידה בלוח הזמנים מהווה תנאי יסודי בחוזה והפרתה כרוכה בפיצוי מוסכם  מובהר ומודגש כ 
 . כמפורט בחוזה

ות במועד שנקבע לכך ו/או לא יבצען בהתאם להוראות החוזה,  הקבלן בביצוע העבוד   אם לא יתחיל  .ה
בעצמה או בכל דרך    ןלידי קבלן אחר או לבצע   ותעבודההעירייה תהיה רשאית למסור את ביצוע  

גם אם מחירי העבודה יעלו על מחירי העבודה בהצעת    ,ןלחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע אחרת ו 
, לרבות  מסכום ההוצאות האמורות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות  5%בתוספת  ו  , הקבלן

בכל דרך  ע"י ניכוי ההוצאות האמורות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ו/או לגבותן מהקבלן  
 , וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.אחרת שתמצא לנכון

חומרים וציוד    אדם, כלים, חלקים,  חלצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ישתמש ויעמיד הקבלן כו .ו
לרבות:   הדרוש,  בקצב  העבודה  של  היעיל  לביצועה  והדרושים  חשבונו  ועל  ידו  על  יסופקו  אשר 

מכאניי מטאטאים  מאווררות,  מדללות,  מנופים,  טרקטורים,  חרמשים,  עבודה     ,םמכסחות,  כלי 
אשר  כלי רכב  לפחות בשלושה  . כן ישתמש הקבלן  ()מסמך יא'  שונים וכיו"ב, כמפורט במפרט הטכני

נהוגים בידי עובדיו, לצורך ביצוע    (וו גרירה  טנדר עם  אחד הרכביםלפחות  )  2022שנת ייצור  ב  בבעלותו
כל הרכבים יהיו עם רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף במשך כל תקופת החוזה, מחוברים    .העבודות

  .לפחות חודש אחורהמערכת איתוראן או דומה לה בעלת יכולת הפקת דוחות יומיים והיסטוריה של  ל
וממכשיר    כניסה למערכת הכוללים אפשרות ניתור מסמרטפוןהסיסמאות    לעירייה את   הקבלן יעביר

 הקבלן ובאחריותו.  החומרים, הכלים, הציוד, והחלפים יהיו על חשבון  הובלות   .נייח

)למעט מערכות  ,  הקימות  ולבקרים  שקיההת ה ומערכחלפים להקבלן יספק על חשבונו  מובהר כי   .ז

למען הסר ספק, יובהר כי לא ישולם בגין ביצוע    .(ות ככל וידרשו על פי החלטת המנהלהשקיה חדש 
 מעבר לתמורה הנקובה במסמך "הצעת המציע".  ההתחייבויות כאמור תשלום נוסף 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו והוצאותיו כל הדרוש לביצוע ההסכם ולרבות תאורה, מחסומים,   .ח
נאותים   תברואה  סידורי  לרבות  ועובדיו,  הציבור  להגנת  ובטיחות  הגנה  וסידורי  גידור  תמרורים, 
והציוד,   הכלים  לאחסנת  מחסן  ולרבות  העבודה  ומשרד  הבריאות  משרד  וכללי  לתקנות  בהתאם 

 . מונסון -יהוד ט של העיר בשטח השיפו

צוות קבוע, הכולל מנהל עבודה  הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו בביצוע העבודות על פי הסכם זה,   .ט
ואחראי השקיה )להלן: "צוות העובדים הקבוע"(. בנוסף יעסיק הקבלן עובדים במספר שלא יפחת  

במספר  ו   לשטחי גינון אקסטנסיבי,דונם    40ועובד לכל  אינטנסיבי  דונם לשטחי גינון     20מעובד לכל  

  יהיו עובדים  עובדים ה   .אות המנהלוהכל בכפוף להור  מספיק לביצוע העבודות בצורה תקינה ובמועד
גיל  מקצועיים   מעל  בוגרים  גינון,  בעבודות  ניסיון  שליטה    ,18בעלי  העברית  מלאהבעלי  ,  בשפה 

בישראל  נושאים תקף  עבודה  אישורי  או  ישראלית  העובדיםת.ז.  העירייה    יאושרו  .  קב"ט  ע"י 
   . בתחילת כל שנה

"פוקוס",    תאפליקציי)לרבות:    אפליקציות ותוכנות ניהוליותלעבוד עם נדרש  צוות העובדים הקבוע .י
ור  מחייבת מתן איש צוות זה  החלפת בעל תפקיד מבין    .(HITOהשקיה ותוכנת ניהול    תאפליקציו

 .  וזאת לאחר הצגת מסמכים מתאימים של בעל התפקידמחדש של מנהל האגף בכתב ומראש, 

יחויב  ו,  במשך כל הימים  שעות ביממה  24ואשר יהיה זמין  שיהיה אחראי מטעמו    כונןהקבלן ימנה   .יא
המוקד העירוני או מהנדס תורן, בכל  מרכז בקרת השקיה,  לענות לכל קריאה של המנהל, המפקח,  

שעות היממה בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או ליקוי בטיחותי כלשהו וכיו"ב, בשטחים  
לכונן יוצמד רכב לביצוע תפקידו.    ואחריות הקבלן, ולדאוג לתיקון כל תקלה כאמור.אשר בטיפול  

תשולם לקבלן כל תוספת תמורה וכי עובד כונן    למען הסר ספק יובהר כי בגין הפעלת עובד כונן לא
לקריאה כלשהי, תהא העירייה רשאית   מענה מטעם הכונןבגין אי  .תהעובדים הנדרש מצבתייכלל ב

 ₪ לכל קריאה שלא ניתן לה מענה כאמור.  500לחייב את הקבלן בתשלום פיצוי בסך  



 

 

 
________________חתימת המציע:   

31 

בפניות מוקד .יב עירוני המנוהל    –  טיפול  ימים בשבוע.    24לעירייה מוקד  שעות ביממה במשך שבעה 

יועברו   מטעמו,  מהמוקד  העבודה  מנהל  לקבלן,  השקיהפניות  ההו  אחראי  נמסרות  וכונן.  דעות 
  כונןעל ה.  או בכל דרך שתראה העירייה לנכון  בסלולר   פוקוס  יהשיחת טלפון ו/או אפליקצבאמצעות  

לשיחות היממה  הודעות   /   לענות  שעות  כאמור  , בכל  תקלה  כל  לתיקון  על    למוקדולדווח    , לדאוג 
מוקד תטופלנה על ידי הקבלן עפ"י זמני התקן של אגף הנטיעות והפיתוח ואמנת  הקריאות  הטיפול.

חריגה מזמן התקן    כל  מסמך יא'.לטבלה המצורפת במפרט הטכני בהתאם  בהשרות של העירייה  
₪ ליום/שעת איחור בהתאמה, וזאת מבלי לגרוע    200הנ"ל תחייב את הקבלן בתשלום פיצוי בסך  

 מכל סעד אחר לו זכאית העירייה על פי דין ועל פי הסכם זה. 

השקיה ממערכות בקרה מרחוק, המרכז מעביר תקלות  ה  תחוםמרכז את כל    -השקיה  בקרתמרכז   . יג
לקבלן,   ההשקיה  מערכת  של   טיפול  השקיהלודרישות  מהם.  כונן, ל,  אחראי  לאחד  ההודעות    או 

או בכל דרך שתראה    "אגם" ו/או " מוטורולה"  ה נמסרות באמצעות שיחת טלפון, הודעה או אפליקצי

  כל שעות היממה, לדאוג לתיקון כל תקלה כאמור,ב  הודעות  /  לענות לשיחות  כונןעל ההעירייה לנכון.  
בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או ליקוי בטיחותי כלשהו    ולדווח למרכז הבקרה על הטיפול.

  .במסמך יא'על פי לוח הזמנים    נדרש מענה מידי  טחים אשר בטיפול ואחריות הקבלן,וכיו"ב, בש
 ום.לי  ₪ 200ע תיקון תקלה יינתן קנס של בגין  אי ביצו

ממכסת    25%  - חריגה של מעבר להקבלן לא יחרוג ממכסת ההשקיה שנקבעה במפרט הטכני.  כן,  
 המים שנקבעה להשקיה, ללא סיבה מאושרת ע"י העירייה, תקוזז מחשבון הקבלן.

ויעבירם לידי המנהל עם הגשת החשבון  לחודש(   10עד ה)אחת לחודש    קריאת מוני מיםהקבלן יבצע   .יד
לתשלום. אי העברת תוצאות קריאת מוני המים פעם בחודש למנהל, כמפורט לעיל, תגרור קנס של  

1,000   .₪ 

  בשבוע כדלהלן:ימים  שישה  במשך    המכרז  מושאהעובדים יועסקו בביצוע עבודות הגינון הכלליות   .טו
במהלך היום תינתן לכל העובדים יחדיו חצי  )  14:30שעה  ה  ד ע  6:30משעה  חמישי    עד ראשון    םימי

בשעה   בהוראות ההסכם   13:00שעה  העד    6:30ובימי שישי משעה  (  10:30שעה הפסקה    כמפורט 
   .ובכפוף להוראות המנהל 1ובמסמך יא'

יועסקו בביצוע   .טז ילדיםעבודות  ההעובדים אשר  גני    ם ימיכדלקמן: בהעבודות  את    יבצעו,  בחצרות 
  השעה   ועד  8:30עבודות גינון כלליות. מהשעה  ביצוע    8:30שעה  ה  דע  06:30שעה   החמישי מ  עדראשון  
  עבודות גינון כלליות.יבצעו    14:30ועד    13:30השעה  עבודות בחצרות גני הילדים.  החל מביצוע    13:30

 במסמך  כמפורט  והכל    (10:30שעה  בחצי שעה הפסקה    יחדיו  עובדיםכל ה)במהלך היום תינתן ל

  לביצוע יהיו זמינים  גני הילדים  צוותי    יודגש כי,  האמור לעילמ  . מבלי לגרוע( ובמסמכי המכרז1יא)
 . לצרכי העירייהבהתאם  ושעות העבודה על פי החלטת המנהל  כל ברחבי העיר במהלך ה כל עבוד 

ם  וללא תשלבשעות היום יבוצעו בשעות אחה"צ    למרות האמור לעיל עבודות אשר לא ניתן לבצען .יז
 . בגין ביצוע עבודות אלולקבלן תוספת מחיר 

ככלל,  מודגש כי שעות העבודה המצוינות לעיל ובכל מסמכי המכרז מהוות שעות עבודה משוערות.   . יח
עבודת הקבלן יכולה להתבצע במשמרת אחת או מספר משמרות והכל בהתאם להחלטות העירייה.  

 . 22:00  לשעה ועד  06:00 השעהות להתחיל בכל שעה החל מ העבודות יכול

הקבלן יבצע עבודות גיזום במהלך כל תקופת ההסכם )ולפי דרישת המנהל(, בעצמו    -   גיזום עצים .יט
תעודת גוזם מומחה של משרד    שאחד מהם בעל   ים, כעובדים נוספיםגיזום מקצועי   עובדי  ידי -על

והשני מפעיל טרקטור סל, וכן עובד נוסף שיעסוק בפינוי   החקלאות ואישור עבודה בגובה בתוקף
לשביעות רצון    שנההכל  במשך    בחודש  של שני ימי עבודה  . עבודת הגיזום תהא בהיקףוסיוע הגזם

ושני    מטר   14עד לגובה של    סל וציוד הגיזום יכלול: טרקטור עם מנוף  העובדים  צוות    . מנהל האגף
הגיזום יעשה לפי הוראת מנהל   .במסמך יא'  מפעילים העומדים בדרישות המפורטות במפרט הטכני 

    )כחלק בלתי נפרד ממחיר הקבלן כפי שנקב על גבי מסמך ג'(. המחלקה ללא כל תשלום נוסף



 

 

 
________________חתימת המציע:   

32 

פסולת .כ כל  לאסוף  הקבלן  על  כי  ענפים    יודגש  עלים,  שיחים,  עצים  גזם  לרבות  בעבודתו  הכרוכה 

 וכדומה ולפנותם למקום ריכוז המאושר על ידי המנהל.  

הקבלן יהא אחראי לכל פגם או מגרעת בביצוע העבודות נשוא הסכם זה והנובעים מאי מילוי הוראות   .כא
או כתוצאה מהעדר עובדים מכל סיבה שהיא  תכנית העבודה או הנחיות המנהל שהועברו לקבלן,  

הדתות(   כל  של  חג  ימי  לקויה אחרת  )לרבות  עבודה  כל  או  לקויה  כתוצאה מעבודה מקצועית  או 
 יהא חייב לתקן, מיד כשהוא נדרש לכך כל פגם או נזק שיתגלה כאמור.  והקבלן 

בעלות    תימי ההיעדרו  ינוכומסך מצבת העובדים הכללית,    עובדים  תהיעדרויויודגש כי בכל מקרה של   .כב
העבודה לביצוע של קבלן ו/או    רתימסלחילופין,    . לדונם אחד  כ התשלום החודשימסה"  ש"ח  300של  

 מציע אחר והתשלום ינוכה מתשלומו החודשי של הקבלן.

 בסכום שיקבע ע"י המנהל.   הבמידה והנזק בלתי ניתן לתיקון, יהא על הקבלן לפצות העיריי 

)לרבות מבצע צבאי או מלחמה( יעמיד כוח אדם מתאים וכן מלאי    בשעת חירוםהקבלן מתחייב כי   .כג
רשאית   תהא  העירייה  חירום  בעת  כי,  יובהר  המכרז.  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך  זמינים  וציוד 
להקטין את מספר עובדי הקבלן הנדרשים ובגין כל עובד שיופחת מהמכסה הקבועה לעיל, התמורה  

 שכר מינימום.לקבלן תקוזז בהתאם מעלות מעביד של 

לבצע רק אותו חלק מהעבודה    העל אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז, תהיה רשאית העיריי .כד
בקשר לכך.  לקבלן לא תהא כל טענה    מצדושיש לו כיסוי בתקציב והקבלן מוותר בזה על כל תביעה 
 בעניין זה, בין לגבי סוג העבודה החלקית ובין לגבי ערכה. 

שיונות  יימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת ר  ות, בכל הכרוך בביצוע העבוד  .כה
 ותשלום מסים ואגרות.   

 סדר ביצוע העבודות .1

ו/או    העבודהה תהיה רשאית משיקולים תפעוליים, תקציביים ו/או אחרים, לשנות את סדר ביצוע  יהעירי 
וכן לשנות )לרבות בדרך   )ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או אחר( השלב משלבי 

לתשלום    ל מבלי שהדבר ייחשב כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאיווהכ   של הקטנה( את היקף העבודות,
כאמור כדי לגרום להארכת    עבודהסדר ביצוע השאם לדעת המנהל יהיה בשינוי    או לפיצוי כל שהוא, ובלבד 

 ה מתן ארכה מתאימה לקבלן. י, תאשר העיריעבודהפרק הזמן הכולל הדרוש להשלמת ה

   התקשורת עם העיריי .2

ואחראי ההשקיה  מנהל  .א בטלפון    העבודה  זמינים  יהיו  הקבלן  שעות  מטעם  כל  במהלך  הסלולארי 

היממה. אחזקת מכשירי הטלפון תהיה על חשבונו של הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת ע"י העירייה  
 בגין כך. 

טלפונים  -כמו .ב יפעיל  הקבלן  להתקיןכן,  )המאפשרים  חכמים  עירוניות    אפליקציות  סלולריים 
לרבות ציוד נלווה, המקושרים לרשת הטלפונים  "(  "אקווה פרו   השקיה",  "אגם  ",HITO"  פוקוס","

 ועם העובדים מטעמו.  ההעירונית למשך כל שעות היממה, לקיום קשר רציף עם העיריי

ורצוף עם העירייה הן באמצעות טלפון, פקס ודואר אלקטרוני ממשרד    מידיהקבלן ישמור על קשר   .ג
 החברה בשעות העבודה, וכן יהיה זמין בטלפון הסלולארי לאחר שעות העבודה, והכל על חשבונו. 

 ₪.  200אי מענה לפנייה בטלפון הסלולארי ללא סיבה מוצדקת תגרור פיצוי כספי בסך   .ד

 מניעת רעש  .3

דה בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראות ותקנות למניעת מפגעים  הקבלן מתחייב לבצע את העבו .א
תשכ"ו   להימנ  1966  –)רעש(  לתושבים    עומתחייב  להפריע  כדי  בו  שיהיה  ורעש  שאון  מהקמת 
 ולמנוחתם.  
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במידה ויעשה שימוש במפוח אזי הקבלן ישלם קנס בסך    .חל איסור מוחלט על שימוש עם מפוחים .ב

500   .₪ 

ו/או המנהל יהיו רשאים להפסיק את העבודה, אם הקבלן לא ימלא אחרי הוראות    הראש העיריי  .ג
 ס"ק )א( ולחייב את הקבלן בכל הנזקים.  

 כפיפות למנהל  .4

ו/או מי שימונה לכך  בביצוע התחייבויותיו, יהיה הקבלן כפוף להוראותיו והנחיותיו של המנהל   .א
 מטעמו וימלא את התחייבויותיו לשביעות רצונו. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, ידווח הקבלן למנהל בכל עת שיידרש לגבי כל פרט הקשור בביצוע ההסכם   .ב
וכיו"ב   רישיון  היתר/  אישור/  כל מסמך/  דרישתו  עפ"י  בפניו  לביצוע  ויציג  דין  עפ"י  נדרש  אשר 

 העבודות. 

 מנהל עבודה  .5

מנהל אגף איכות  בהתאם לתכניות ודרישות    הסכם ל העבודה יפקח על ביצוע העבודות נשוא  מנה .א
, או  יעמוד בקשר מתמיד עם המפקח  וכן  של העירייה או מי שהוסמך  על ידוהסביבה וחזות העיר  

 נציג מטעמו. 

  המקושר לרשת הטלפונים והאפליקציות   ימנהל העבודה יהיה מצויד באופן קבוע, בטלפון סלולאר  .ב
 של העירייה בשעות העבודה הרגילות ולאחריהן.  

הקבלן יעמיד כונן הזמין בכל השעות )כולל לילה( לצורך מתן מענה לכל נושא  בנוסף לאמור לעיל,   .ג

  וכןמכרז זה בשעות אלו. על הכונן להכיר את כל המערכות עליהן אחראי הקבלן    מושאהקשור ל
 .לפניות מהיר מענה לספק  בכדי  מקום  בקרבת וררלהתג  עליו 

 יומן עבודה .6

היומן מדי  את ימלא הקבלן  .HITOממוחשב באמצעות תכנת ינהל יומן עבודה  הקבלן או מי מטעמו .א

, בציון אופן ביצוע העבודה )כהלכה אם לאו(, ירשום הוראות כפי שמצא לנכון  גניםיום לאחר סיור ב
 בהקדם האפשרי.   ויבצען 

על הקבלן לרשום כל יום ביומן העבודה את העבודות שביצע ולקבל על כך אשור מהמפקח. היומן   .ב
 ימצא אצל הקבלן בכל פגישה וסיור עם המפקח.  

 והקבלן.  היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי המפקח  .ג

ועל הקבלן   .ד והנחיות לביצוע,  לגרוע מסמכויות המנהל לתת הערות, הודעות  כדי  לעיל  אין באמור 
 לבצען.  

לידיעת   .ה יובאו  יום אליו ההערות מתייחסות. הערותיו  הקבלן רשאי להעיר הערותיו בכתב באותו 
פעל הקבלן  המנהל והחלטתו של המנהל תהא סופית ומכרעת. כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המנהל י 

 בהתאם להוראות המפקח.  

 מועד ביצוע העבודות וארכה לביצוע העבודות .7

הקבועה   .א לתדירות  יבוצעו בהתאם  הטכני  העבודות  יא'במפרט  המכרז(    )מסמך  סוג  למסמכי  לכל 

בצו   לכך  שנקבע  במועד  או  עבודה,  אותה  לביצוע  הטכני  במפרט  הנקוב  הזמנים  לוח  ותוך  עבודה 
כן נדרש במפורש ע"י המנהל לסיימה במועד אחר, וזאת גם אם יידרש התחלת העבודה, אלא אם  

 . לבצע עבודות במספר מקומות במקביל

הפסקות עבודה, שביתות  בשל ימים גשומים, חגים,  ו/או חלקן לא תינתן כל ארכה לביצוע העבודות .ב
עובדיהם או ארגוניהם המקצועיים ידי הקבלן, קבלני משנה שלו,  על  , סגר  או השבתות שהוכרזו 
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אין באמור  וכיו"ב.    מוכרזות ובין אם לאו(,בשטחים, אינתיפאדה שעות חירום או מלחמה )בין אם  

 בסעיף זה  כדי לגרוע מחובות הקבלן בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני משנה כמפורט בחוזה זה. 

או חלקה  סבר המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי יש מקום ליתן הארכת מועד לסיום העבודה ו/ .ג
מחמת שינויים או תוספות, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל מתן  
דעתו   שיקול  לפי  מתאימה   לתקופה  העבודה  לסיום  ומראש  בכתב  הארכה  המנהל  ייתן  הארכה, 

 הבלעדי. 

באחריות   .ד להודות  כדי  כאמור,  מועד  בהארכת  אין  כי  במפורש  בזאת  ומודגש  העירייה  מובהר 
לקבל   זכאי  יהיה  לא  הקבלן  בנוסף  וכי  מועד,  הארכת  ניתנה  בגינם  כלשהו  למעשה/מחדל 

 תמורה/פיצוי כלשהם בגין הארכת מועד כאמור. 

 סיום תקופת העבודה .8

בחודש שלאחר סיום תקופתו של חוזה זה )לרבות תקופת ההארכה, ככל שהוארך החוזה(, תערוך העירייה  
ם. ככל שתמצא העירייה בסיור זה ליקויים או  אתריטעמו סיור למסירת העם הקבלן או מנהל העבודה מ

מיום הסיור. יובהר כי ככל שהקבלן לא ימלא מחויבות זו, תהא    בתוך שבועייםחוסרים, ישלימם הקבלן  
העירייה רשאית לחלט את הערבות אשר הפקיד, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, לו היא זכאית  

 עפ"י הדין או ההסכם.  

 המפקחתפקידיו וסמכויותיו של  .9

נוסף למנהל אשר יהיה נציג  מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי ב  .א
כפוף להנחיות המפקח.   יהיה הקבלן  זה, כמפורט בהסכם,  לעניין הסכם  מוסמך  המפקח  העירייה 

על   ולפקח  לבדוק  העבודות,  לבקר,  רמת  ןטיבביצוע  החומרים,  והיקף  ביצוע,  ה,  האדם וכטיב    ח 

בין הקבלן לבין    המבצע את העבודות, רציפות ביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם, מערכת היחסים
בחומרים ובכלים בקשר לכך בהתאם להוראות החוזה והמפרט, לבדוק ולאשר    ש והשימו  ה העיריי

ו/או  רשאי למסור הודעה לקבלן  המפקח  כן יהיה  ההסכם.  בהתאם להוראות    את יומני העבודה והכול
. ניתנה הודעה  , החומרים או חלקםבדבר אי אישורה של עבודה או חלקהלמנהל העבודה מטעמו,  

 כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטתו של המנהל.  

ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו  המפקח  מוסמך המנהל או    ,נוסףב .ב
קביעת המנהל    לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל עניין, 

תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה. יודגש כי העירייה אינה מחויבת  המפקח  או  
ניתנו סמכויות  שבהסכם    וכי כל מקום מפקח  למנות   אותן המנהל או מי  יכול לבצע    – למפקח  זה 
 מטעמו. 

בלן לתקן על חשבונו  לדרוש מהקהמפקח  נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או   .ג
הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה  

 ל מבלי לגרוע בזכויותיה של העירייה עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד אחר. ווהכ

ובהתאם להוראות שיינתנ  .ד לוח העבודה שיקבע  ע"י המפקח    והקבלן מתחייב לעבוד ע"פ  פעם  מדי 
 במקרה הצורך. 

אין לראות בזכות הפיקוח על מהלך העבודה בבצוע הסכם שמסורה לעירייה ו/או למנהל ו/או למפקח   .ה
זה   הסכם  הוראות  יבצע  הקבלן  כי  להבטיח  אמצעי  אלא  זה  חוזה  מהוראות  בהוראה  ו/או  כנ"ל 

את הקבלן מאחריות כלשהי  במלואן. הפיקוח שיבוצע כאמור ע"י המנהל ו/או המפקח לא ישחרר  

ע"פ דין או ע"פ הסכם זה וכן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה  
זה ולמילוי כל הדרישות שבדין, ולרבות מאחריות בדבר טיב העבודות ובכלל זה רמת ביצוע העבודות,  

וע ממעמדו כקבלן עצמאי לכל דבר,  טיב החומרים וכיו"ב בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו ו/או לגר 
 והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו.  
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, באמצעות המפקח, לנכות מהתמורה לקבלן, בגין כל יום  המבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית העיריי .ו

בו לא בוצעו העבודות ו/או בגין כל יום שבו חל איחור בהתחלת ביצוע העבודות ו/או עיכוב בסיום  
ע"פ   לכך  שנקבע  למועד  )ביחס  העבודות  הנחיות ביצוע  ע"פ  ו/או  זה  הסכם  ו/או    הוראות  המנהל 

הסכומים את   קנם  הנקובי  המפקח(,  יבטבלת  ממסמך  כחלק  המצ"ב  והתראות  למסמכי  אסות   '
במידה והליקוי בגינו מוטל קנס אינו בין הליקויים המופיעים בטבלת הקנסות    .המכרז, עבור כל אתר

 והתראות, גובה הקנס ותקופת ההתראה יקבעו ע"י מנהל אגף הנטיעות.

  העבודות   ביצוע  איאו  /ו   כלשהי  עבודה  בסיום  עיכובאו  /ו   העבודות  בהתחלת  איחוראו  /ו  ליקוי  כל  בגין 
לבטל הסכם זה ללא הצורך    ה)בין ברציפות ובין לסירוגין(, רשאית העיריי   פעמיים  עצמו  על  חזר  אשר

  במתן הודעה מראש.

נשוא    גניםאחת לחודש, לפני אישור החשבון, יבוצע סיור ע"י המנהל או נציגו לקביעת רמת אחזקת ה .ז
כראוי.   בוצעה  הקבלן,  ע"י  שבוצעה  העבודה  האם  נציגו  ו/או  המנהל  יקבע  סיור  באותו  זה.  מכרז 

  באתר  העבודות  של  לקוי  ביצוע  בגין  ₪  10,000  עד  של  סכוםהמנהל יהיה רשאי לקנוס את הקבלן ב
   .החודש  במהלך שנוכו לסכומים בנוסף וזאת  מסוים

 מסמכי המכרז ובמפרטים.     ביתרסמכויות נוספות של המפקח נקובות  .ח

 העברת זכות  ,הסבת החוזה .10

הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על   .א
 .לכך בכתב ומראש ההעיריי  תהסכמתחילה  בל יבמישרין או בעקיפין, פרט אם קלאחר, פיו  

לת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר, אלא  הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקב .ב
 של גזבר העירייה. ומראש אם קיבל הסכמה בכתב  

העירייה תהא רשאית לסרב לבקשות הקבלן בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית   .ג
ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הקבלן  

 ביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם. או ק

ומעלה ממניותיו לאחר במשך תקופת ההסכם, לרבות תקופות    50%הקבלן לא יהא רשאי להעביר   .ד
הארכה, ככל שתהיינה, ללא אישור מראש ובכתב מהעירייה. יובהר, כי העברת מניות כאמור ללא  

 קבלת אישור העירייה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 קבלני משנה  .11

והוא לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודות    העבודה תבוצע ע"י הקבלן עצמו ו/או עובדים מטעמו .א

   תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל., אלא אם קיבל הקבלן  לקבלן משנה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שיתקבל אישור המנהל, קבלן המשנה ייצג את הקבלן ויחויב לפעול   .ב
על פי כל הכללים עליהם חתום הקבלן. הקבלן לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה  

 מטעמו.  

משנה,   .ג לקבלן  כאמור  עבודה  של  אתמסירתה  תשחרר  ולא  תפטור  ו/או    לא  מאחריות  הקבלן 
, והקבלן הינו ויהיה אחראי לכל הפעולות שבוצעו  ההסכםייבות כלשהיא מהתחייבויותיו עפ"י  מהתח

בעבודתו או בחומרים  ו/או שגיאה ו/או השמטה ו/או מגרעת ו/או נזק  ע"י קבלן המשנה ולכל פגם  
י  ודין עבודות שבוצעו כאמור, כאילו בוצעו על יד לרבות בגין התרשלות קבלן המשנה,  בהם השתמש, 

 , לכל דבר ועניין.הקבלן

ליום אם    ₪  1,000המנהל יהא רשאי לדרוש סילוקו של קבלן המשנה, ולקנוס את הקבלן בסך של    .ד
לא סולק קבלן המשנה לאחר שהורה לקבלן על סילוקו, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  

 לעירייה ו/או למנהל מכוח הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.



 

 

 
________________חתימת המציע:   

36 

יה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או לקבלן  לקבלן המשנה לא תה .ה

 .כספים מאת העירייה

 תכניות במקום העבודה .12

העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהסכם זה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה. המנהל ו/או המפקח  
ולהשתמש במסמכים אלה בכל עת    וכל אדם שהורשה על ידי מי מהם בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק

 סבירה.  

 השגחה מטעם הקבלן  .13

במשך תקופת ביצוע העבודה חייב הקבלן להיות במקום העבודה ולהשגיח ברציפות על ביצוע העבודה, בין  
בעצמו ובין באמצעות מנהלי העבודה שמונו על ידו. כל ההוראות או הביאורים שניתנו למנהלי העבודה על  

 דינם כדין הוראות וביאורים שניתנו לקבלן.   ידי המנהל או המפקח,

 אורח מקצועי  .14

  ,ומסמכיולהסכם  בהתאם  בדייקנות ו  נהתבוצעות על כל חלקיהן  העבוד הקבלן מתחייב בזאת כי כל   .א
למפרט  שלגביהן  יםובמיוחד  עבודות  המנהל.  של  המלאה  רצונו  לשביעות  נכון,  מקצועי  באורח   ,

או הוראות מטעם רשויות מוסמכות    צווים, כללים, הנחיות ודרישות,  קיימים חוקים, תקנות, תקנים
בהתאם לחוקים, לתקנות, תקנים, צווים, כללים, הנחיות והוראות  תבוצענה  )לרבות משטרת ישראל(  
   .אלה וכן בהתאם לכל דין

,  על התאמת העבודות לחוקים, לתקנותהמוסמכות  על הקבלן להמציא אישור רשמי מאת הרשויות   .ב
תקנים האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות  לו  , לצווים, לכללים, להנחיותלהוראות

 מכך יחולו על הקבלן. 

אשר   .ג עבודות  לביצוע  השונות  הרשויות  הסכמת  לקבל  אחראי  הקבלן  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
 נדרשת בהן הסכמתן, במידה ונדרשת. 

היר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לבצע את  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצ .ד
העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים לבצע את  

 העבודות. 

עוד מצהיר הקבלן כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או כל   .ה
 וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור. זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, 

למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה, הנחיות המפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז,   .ו
 נחוצות כולן לביצוע העבודות ומהוות כולן חלק בלתי נפרד מהנחיות חוזה זה.  

 עובדיםהעסקת  .15

בעלי אזרחות ישראלית בלבד, ובאישור מחלקת הביטחון של    עובדים וקבלני משנה הקבלן יעסיק   .א
 .   העירייה

יהיו מקצועיים, במספר הדרוש לביצוע העבודות ע"פ הוראות הסכם זה ותנאיו לשביעות  כל העובדים   .ב
 רצון העירייה. 

נשוא   .ג ביצוע העבודות  יועסקו לצורך  העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן אישור העובדים אשר 

ן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד הקבלן המבצע את העבודות עבור העירייה  מכרז זה, וכ 
 בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא. 

ממקום   .ד הרחקתו  בדבר  המנהל  של  דרישה  כל  אחר  ימלא  הקבלן  המנהל,  מאת  בכתב  דרישה  לפי 
אם לדעת המנהל    העבודה של כל מי שמועסק על ידי הקבלן, ויחליף כל אחד מהעובדים כפי שנתבקש,
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או שהוא מבצע את תפקידו   מוכשר למלא את תפקידו  או שאינו  כשורה,  אותו אדם שלא  התנהג 

ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין  
של  ך  במקום העבודה. אי מילוי הוראות סעיף זה יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בס

בעל  )במלים  1000₪  / פועל  ליום לכל  עובד אחר שהקבלן המשיך בהעסקתם    מקצוע: אלף( ₪  או 
בניגוד להוראות סעיף זה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה ו/או למנהל מכח הסכם  

 זה ו/או עפ"י כל דין.  

הקבלן  בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.    כל דיןאחר הוראות    , בכל עת  ,חייב למלאהקבלן   .ה
התש כל  את  עובדיו,  כל  בעד  התשלומים  ישלם  כל  המעביד,  ע"י  המשתלמים  הסוציאליים  לומים 

וביטוח   על פי חוק  שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד 
סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים  

 במדינה באותו ענף.  

, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה.  1953-חוק עבודת נוער, התשי"גא את  הקבלן מצהיר כי קר .ו
כן מצהיר הקבלן, כי הובהר לו, כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל  

 א' לחוק המובאים להלן: 33-ו  33דבר ועניין וכי הוא עיין בסעיפים 

 (, תשנ"ח[  2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב) 33

  -המעביד נער באחד מאלה 
 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2,  2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)
(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 
 להעבידו בה בגילו;  אין  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)
( לחוק  2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף    -, דינו  14(   בניגוד להוראות סעיף  5)

 חוק העונשין(.  - )להלן   1977-העונשין, התשל"ז 
 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ 33

  -המעביד נער באחד מאלה 
בניגוד להוראות סעיפים  1) לפי סעיף    12או    11(    בניגוד להוראות היתר שניתן  א, שענינן בדיקות 11או 

 רפואיות; 
, שענינן שעות 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  24- ו  20,  21,  22(   בניגוד להוראות סעיפים  2)

 עבודה ומנוחה;  
לרבות הוראות בענין קביעת ,  4א, או  2,  2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  3)

 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.  
 ( לחוק העונשין. 2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

, ובחוק שכר  1991  –, התשנ"א  תנאים הקבועים בחוק עובדים זריםעוד מצהיר הקבלן, כי הוא עומד ב .ז
וכי כראיה חתם על תצהיר  1987  –, התשמ"ז  מינימום זה,  , לצורך התקשרות עם העירייה בחוזה 

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ז'בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך 

פועלים  .ח להעסיק  מתחייב  הקבלן  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  להוראות    מבלי  לרבותבהתאם  דין,    כל 
 . חוק חופש העיסוק  ,ויון הזדמנויותו חוק שחוק שכר מינימום, שרות התעסוקה, הוראות 

 אמצעי זהירות ובטיחות  .16

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו והוצאותיו את כל  אמצעי הזהירות הדרושים   .א
נהל או  לבטיחות העבודה ובטחונה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המ

 המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי.  

הקבלן מתחייב לתאם ביצוע העבודות עם העירייה, משטרת ישראל, חברת החשמל, בזק, קבלנים   .ב
ביצוע   במהלך  ובטיחותה  התנועה  זרימת  לאבטחת  שוטרים  הזמנת  ולרבות  שנדרש,  ככל  אחרים, 

בר נדרש. על אף האמור בחוזה זה וביתר מסמכי המכרז לעניין התמורה,  העבודות בכל מקום שהד
ומבלי לגרוע מאף הוראה מהוראות הסכם זה ומסמכיו, התשלום עבור הזמנת שוטרים ישולם לקבלן  
הזמנת   בגין  למשטרה  תשלום  בדבר  קבלה  להמצאת  בכפוף  זה  במכרז  הקבועה  לתמורה  בנוסף 

   השוטרים לאבטחת התנועה ע"י הקבלן(.

 נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות  .ג
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מבלי לפגוע באמור בהוראות הסכם זה, מצהיר הקבלן ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  

הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר בהתאם לכל דין,  
לרבות כללי התעבורה, הנחיות משרד התחבורה ומשטרת ישראל, בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה  

התשי"דלרבו העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  הפיקוח"  :)להלן  1954-ת  ארגון  ופקודת  "(חוק   ,
בהתאם  והתקנות על פיהם,  "(  פק' הבטיחות)להלן: "  1970-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

העבודה,  במשרד  הראשי  העבודה  המפקח  למסמכי    להנחיות  המצורף  הבטיחות  לנספח  בהתאם 
הבטיחות ולתצהיר  המכרז    המכרז  למסמכי  ידוהמצורף  על  והנחיות  החתום  לתדרוך  ובהתאם   ,
בויותיו נשוא חוזה זה  ינתנו בטרם יתחיל הקבלן בביצוע התחייכפי שיהממונה על בטיחות בעבדה,  

, ובהתאם לכל המסמכים המחייבים המנויים במסמכי המכרז, והמהווים כולם חלק בלתי  ומעת לעת
 נפרד מהסכם זה.  

ר הוראות החוזה, הקבלן מתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי מהעבודות נשוא  מבלי לפגוע בשא

החוזה בטרם עבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה, ביצע כל הוראה שהממונה  
ת כדוגמת ההצהרה  קבע כי יש לבצע בטרם יתחיל בביצוע העבודות, חתם בפניו על הצהרת בטיחו

במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר  תה לממונה ולמנהל.  והגיש  או  המצ"ב כמסמך י"א
ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת ביצוע העבודות יכול הקבלן להתחיל בביצוע העבודות, מבלי  
לפגוע בשאר הוראות ההסכם, רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו  

 המלאה של הממונה.    

בגין מילוי החובות המפורטלמען הסר ספ .ד כלולות במחירי    יםק, ההוצאות המתחייבות  זה  בסעיף 
   אלו.הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות  

 פגיעה בנוחות הציבור וברכוש ציבורי .17

הקבלן מתחייב, כי תוך כדי ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן, לא תהיה כל פגיעה בנוחיות   .א
כל אדם  בדרך כלשהי, לרבות   בזכות השימוש והמעבר של  ולא תהא הפרעה שלא לצורך  הציבור 
בגנים על מתקניהם ומעבריהם ו/או במעבר של כל אדם בכביש, דרך,  בזכות השימוש של הציבור 

 וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.   ששביל וכיו"ב ו/או בזכות השימו

דיש  .ב חומרי  כגון  הובלת משאות  יתואם הדבר מראש עם המפקח או המנהל  במקרה של  וכיו"ב,  ון 
לתנועת   ההפרעה  שניתן  כמה  עד  להקטין  ובמגמה  והפריקה  ההובלה  מועד  הרכב,  כלי  סוג  לעניין 

 הציבור ונזק אפשרי לדרכים. 

בהן   .ג והכרוך  וכל הקשור  ביצוע העבודות  כדי  תוך  שיגרם  או קלקול  נזק  לכל  יהיה אחראי  הקבלן 
רך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, הטלפון וצינורות  ולרבות נזק לכביש, ד

להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה  
נזק כאמור באופן היעיל ביותר   הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה.  הקבלן יתקן על חשבונו כל 

 מנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בהם.  ולשביעות רצונו של ה

כמו כן מוסכם בזאת כי במקרה של פגיעה או גרימת נזק לגורם כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות  וכל   .ד
יהא    –הן ע"פ פס"ד או בדרך אחרת    –הקשור והכרוך בהן ושבגינו תחויב העירייה בתשלום כלשהו  

ל סכום שהעירייה תחויב בתשלומו, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות  בגין כ  העל הקבלן לשפות העיריי
 משפטיות.  

 פגיעה ברכוש הציבורי: .ה

במהלך ביצוע  רכוש ציבורי  מבלי לגרוע מן אמור לעיל, מוסכם בזאת כי ככל שהקבלן יגרום נזק ל

הסכם זה, יהא עליו ליידע את המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו על חשבונו והוצאותיו,    העבודות מכח
למנהל, אלא אם המנהל  יום מיום ההודעה    14, תוך  וכן להחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו

בעירייה, לפי    נטיעותה תשתיות/העם אגף    לתאם את ביצוע התיקוןהקבלן  הורה על מועד אחר. על  
 .לפי הנחיותיהם בצעוול  העניין,
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הקבלן   .ו יפר  הקבלן.  ע"י  דווח  ולא  המנהל  ע"י  התגלה  שהנזק  במקרה  גם  יחול  לעיל  האמור  כל 

עלות  נזקים בעצמה.  בצע את תיקון הלנעלי הקבלן וביכנס  התחייבותו זו, תהא העירייה רשאית לה 
ש מערבות  ה  בצע תהתיקון  ו/או  לקבלן  המגיעה  מהתמורה  תקוזז  בידיי  עירייה  שהפקיד  הביצוע 
לבצע    ,מנהלהבמקרים מיוחדים לפי חוות דעת    ,הזכותמורה  עירייה שעל אף האמור לעיל, ל  .העירייה

 כמפורט לעיל.  בעצמה את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן 

 פעילות קבלנים אחרים  .18

כן לעובדיהם לבצע  לפי הוראות המנהל, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה אישרה ו .א
עבודות כלשהן במקום העבודה או בסמוך אליו. כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה איתם ולאפשר להם  
את השימוש במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, ויהיה רשאי לדרוש  

השימוש  תשלום סביר כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד  
בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב  

 את הקבלן.  

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בתחום השיפוט של העירייה מועסקים קבלנים   .ב
פעולה ולפעול בתיאום עמם,  העוסקים בטפול ובתחזוקת הגנים הציבוריים והוא מתחייב לשתף עמם  

 והכל בכפוף להוראות המנהל והמפקח. 

    עקירת עצים וצמחיה .19

לא יעקור הקבלן ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר העבודה אלה אם קיבל אישור בכתב  
בעירייה והפיתוח(  ומראש מגורם המוסמך לכך  הנטיעות  פגיעה ללא אישור  )מנהל אגף  של  . בכל מקרה 

ות מן הסכומים המגיעים לקבלן את מלוא  כעצים או בצמחיה תהיה רשאית העירייה לשקם את הנזק ולנב

שנפגעו )כפי שיקבע פקיד יערות עירוני( בתוספת    הצמחייה/עץהשל שווי ערך  הנזק, בתוספת פיצוי מוסכם  
 זה ו/או עפ"י כל דין. ה עפ"י חוזה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות העיריי  ₪. 500

 כבוןישלילת זכות ע  .20

לביצוע  אלא רשות  בדרך/מבנהאתרי העבודות/במוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי ב
כן מוסכם כי  .  זהותנאי הסכם  עפ"י הוראות    בדרך/מבנה אתרי העבודות/בבהעבודות נשוא המכרז בלבד  
ע זכות  לקבלן  תהיה  ולא  ב כבון  יאין  העבודות/במבנה/בדרךכלשהי  של    אתרי  חלק  בכל  ובכל  אלה  ו/או 

כבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות  יכל זכות ע  והוא מוותר בזה במפורש על הם,הנמצא עלי 
 .כזו

 עבודות לילה  .21

באחידות סבירה,    מתאימה בהתאם לכל דרישות המפרטים,עבודות בשעות הלילה תבוצענה עם תאורה  
 .  סנוורמה המאפשרת ביצוע באיכות הנדרשת ואשר תבטיח מניעה מוחלטת של בעוצ

 לביצוע החוזה ערבות  .22

מילוי   .א הקבלן  התחייבויותיו  כל  להבטחת  פי  של  ההסכםעל  בתקופת  מקצתן,  ההסכם  או  כולן   ,
הקבלן  ימציא ולהבטחת ביצוע יעיל, רציף ותקין של העבודות, ולהבטחת טיב הציוד ורמת העבודות 

שלוש מאות  )במילים:    ₪300,000  בסךצמודה  , ערבות בנקאית  ההסכםחתימת    עד למעמדלעירייה  
חדשים( אלף   בנוסח    שקלים  "הערבות"(,  ה')להלן:  החוזה    2מסמך  לתקופת  המכרז,  למסמכי 

להנחת דעתו של גזבר העירייה.    ,תקופת ההתקשרות( חודשים לאחר סיום  3שלושה )שתוקפה עד  
על   יחולו  הערבות  במתן  הכרוכות  ההוצאות  הקבלן.  על  יחולו  הערבות  במתן  הכרוכות  ההוצאות 

פרשים והסכומים  הקבלן. הערבות האמורה תשמש גם כערבות לכך שהקבלן יחזיר לעירייה את הה
 הנובעים מטעויות חשבונאיות בחשבונותיו.   

מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי   .ב
העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי  
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מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים    העירייה, לא תהווה מניעה

 ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.  

למד .ג צמודה  תהיה  המרכזית  הערבות  הלשכה  ע"י  מתפרסם  שהוא  כפי  לצרכן,  המחירים  ד 
, והמדד  חתימת הקבלן על ההסכםהידוע במועד    האחרון  המדד הבסיסי הינו המדדלסטטיסטיקה.  

 האחרון הידוע בעת דרישת חילוט הערבות.  ין הערבות יהא המדדי החדש לענ

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה של הקבלן   .ד
בתקופת הביצוע, והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק  

מבלי שתהא לקבלן זכות  של העירייה  ינה הגמור והמוחלט  י לקניהפוך  ו/או למידת הנזק שייגרם, ו 
כלשהי לבוא כלפי העיריה או ראש העיריה או גזבר העיריה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי  

 שדבר זה יגרע מזכויותיה של העיריה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. 

 . הערבות תהיה חתומה .ה

  ת, בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה מיידי וניתן יהיה לממשה  בלתי מותנית  אוטונומית והא  הערבות ת .ו
בכל מקרה שלפי קביעתם הפר הקבלן את ההסכם או    ו גזבר העירייהא  ייהראש העיר  חד צדדית של

תנאי מתנאיו ו/או לא ביצע הקבלן את העבודות ו/או חלקן באופן רציף, תקין ונאות או במקרה של  
המגיעים לעירייה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הקבלן. היה והערבות תחולט  סכומים  

 על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל, ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.  

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהא לקבלן הזכות   .ז
לעירייה לכך,    לבוא  כלשהן בקשר  ומענות  בטענות  סגניהם  או  העירייה  גזבר  או  העירייה  או ראש 

 ומבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של העירייה על פי ההסכם ו/או כל דין. 

הארכת   .ח על  ההודעה  קבלת  עם  מיד  הקבלן  ידאג  ההסכם,  תקופת  את  להאריך  העירייה  החליטה 
ה התקופה  לתום  עד  הערבות  תוקף  את  להאריך  או  ההסכם  חודשים,  שלושה  בתוספת  מוארכת 

יפקיד   אוטונומיתלחלופין  בנקאית  זההבס   חדשה  ערבות  התקופה    כום  לתום  עד  תוקפה  אשר 
למסמכי המכרז, מאת מוסד בנקאי    2המוארכת בתוספת שלושה חודשים, בנוסח המפורט במסמך ה'

 שהעירייה אישרה מראש לעניין זה.  

הקבלן מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה,  למען הסר ספק מובהר בזאת כי   .ט
 הנ"ל.   2ותקופות ההארכה, תהיה/ינה בידי העירייה ערבות/יות תקפה/ות בנוסח מסמך ה'

הוראות סעיף זה יחולו גם על הערבות התקפה בתקופות הארכת החוזה, ככל שיהיו כאלה, בשינויים   .י
 המחויבים.  

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים  .23

החוזה,   .א הוראות  מיתר  לגרוע  חשבונו מבלי  על  לספק  מתחייב  הציוד  הקבלן  כל  האביזרים,    ,את 
האביזרים וכוח האדם המיומן  וחומרי העזר, הכלים,    החומריםהמכשירים, כלי הרכב,    ,המתקנים
כל האמצעים יהיו מאיכות  בקצב הדרוש.    ותהיעיל של העבוד  ןהדרושים לביצוע "(  האמצעים "  )להלן:
התקנים    מעולה,  לרבות  דין,  כל  ועפ"י  זה  שבחוזה  הדרישות  יתר  בכל  ועומדים  לשימוש  בטוחים 

 הרלבנטיים.   

 חומרים ומוצרים  .ב

העבוד  (1 ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי  על  שיסופקו  והמוצרים  החומרים  חדשים ות,  כל  יהיו 

ולדרישות התקנים   , המפרט בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות החוזה ושלמים ויתאימו
חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות    ראליים המעודכנים. בהעדר תקנים, יהיו אלההיש

 שיאושרו על ידי המנהל.  
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כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים   (2 מוסכם במפורש, 

ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות  
 אושרו על ידי המנהל.  או /הישראליים והתקנים  

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .24

- הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד .א
מעביד בינו לבין העירייה. מוצהר ומוסכם, כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן  

וכי בכל הקשור    שלוח ו/או שותפות,-מעביד ו/או שולח  –ו/או כל הבא מטעמו של הקבלן יחסי עובד  
לביצוע העבודה יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, יישא הקבלן  
בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים,  לרבות כל חיוביו של הקבלן  

 כמעבידם של עובדי הקבלן. 

בלן לרבות קבלני משנה )להלן: "המועסקים"(  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי כל המועסקים ע"י הק .ב
בכל תפקיד שהוא יחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן וכי בין המועסקים הללו  

 לבין עירייה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד ומעביד. 

ידי אדם או גורם  אם על אף האמור לעיל תידרש או תתבע העירייה על ידי מי מעובדי הקבלן או על   .ג
ישפה הקבלן את העירייה     –כלשהו מטעם הקבלן, לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד  

העירייה.   של  הראשונה  דרישתה  עם  כאלה  יהיו  אם  משפט  הוצאות  לרבות  כאמור  סכום  כל  בגין 
ככל    להבטחת תשלום זה תהיה רשאית העירייה לעכב תחת ידה כל תשלום אשר יגיע ממנה לקבלן, 

 שיגיע, או לחלטו מהערבות. 

תנאים   .ד ובכללו  החוק  עפ"י  להם  למגיע  בהתאם  שכרם  את  לעובדים  ישלם  כי  מתחייב  הקבלן 

סוציאליים. הקבלן מצהיר, כי ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות ו/או  
 הטבה המגיעה להם עפ"י דין.

, ויקוימו לגביהם  1959  –חוק שירות התעסוקה תש"ט  הקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת   .ה
קיבוצי   הסכם  ובהעדר  הקיבוצי,  להסכם  ובהתאם  לעיל  כאמור  בדין  הקבועים  העבודה    –תנאי 

בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה לגבי  
 עבודות דומות.

חהקבלן   .ו ועל  בעצמו  לשלם  בזה  הכנסה,    שבונומתחייב  מס  תשלומי  את  עובדיו  ועבור  עצמו  עבור 
הביטוח הלאומי, וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הקבלן, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים  
מטעמו זכאים לקבל מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד  

 ממעבידו. 

בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות מצהיר בזה, שהוא  הקבלן   .ז
 על המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או על פי כל דין אחר.   יםובכל החובות המוטל

מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור במסמכי   .ח
 המכרז.

 , היתרים וכיו"בתרישיונו .25

ו/או   .א ידו ו/או על ידי עובדיו  הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה לפי הסכם זה שהוצאתה לפועל  על 
ו/או היתר   רישוי  ידו באמצעות  על  דין, תבוצע  כל  לפי  ו/או קבלת היתר  רישוי  מועסקיו מחייבים 

 בהתאם לדין.  

עסיק רק מי שרשום  בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי דין, חייב הקבלן לה .ב
 כבעל רישיון כאמור.  

 נזיקין לגוף או לרכוש  .26
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  חבלה ו/או    נכותו/או    מחלהו/או    הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה .א

כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו  תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר  , שייגרמו  ו/או אובדן  או נזקו/
ו/או לקבלן ו/או  אליהן, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/גוף כלשהו לרבות לעירייה  

ובכלל זה יהא הקבלן אחראי  שלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו  ללעובדיהם ו/או  
הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות  כלפי כל צד שלישי לפי פקודת  

על חשבונו והוצאותיו, בגין כל דרישה ו/או תביעה  ו/או את הניזוק)ים( לפי המקרה,  העירייה  את  
ו לכך,  בקשר  נגדה  הנזק  שיוגשו  דמי  הפיצוי  בכל  לו)ה()הם(.  ו/או  לחלוטין    שיגיע  הקבלן משחרר 

  ובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה , ע העירייהומראש את  
נזק  ו/  חבלה  ו/או  נכותו/או    מחלהו/או   לרכוש  או  או  לגוף  קלקול  ו/או  אבדן    ו שאירעכנ"ל  ו/או 

 .ו/או לרכוש, בכל עילה שהיאאחר, לגוף גוף ו/או  סעיף זה, לכל אדםמהאמור בכתוצאה 

  רותויהנמצא בש  נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדםהקבלן מתחייב לשלם כל דמי   .ב

בקשר איתן ו/או  ו/או    ותתוך כדי ביצוע העבוד שנגרם  כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא    של הקבלן
הקבלן התחייבויות  בביצוע  בעקיפין,  או  במישרין  הקשורים,  מחדל  או  זה.   ממעשה  הסכם  פי    על 

העיריי  את  וישפה  יפצה  התחייבותו    ההקבלן  קיום  מאי  כתוצאה  לשלם  שתחויב  תשלום  כל  בגין 
 כאמור. 

לה עקב שגיאה מקצועית של    מונזק שיגרפגיעה או  בגין כל  העירייה  הקבלן יהיה אחראי וישפה את   .ג
 הקבלן ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. 

מביצוע   .ד כתוצאה  ידו  על  ייגרמו  אשר  אוויר  ו/או  מים  ו/ו  קרקע  זיהום  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 
 העבודות ו/או מפעולת הציוד, ויפעל לסילוקם באופן מיידי, הכל על חשבונו והוצאותיו. 

ול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום  אחריותו של הקבלן תח .ה

   תקופת ההסכם.

ה' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים  - למען הסר ספק, אחריותו של הקבלן כמפורט בס"ק א'  .ו
 עובדים, קבלני משנה וכיו"ב. של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות, לרבות 

הקבלן  רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד    תהא העירייה   .ז
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות  

 . העירייהרצון 

שעל  מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לעירייה ו/או   .ח
העיריה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו,  

 כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה העיריה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן. 

במסמכי   .ט כמפורט  העבודות,  ממהות  הנובעת  הקבלן  מאחריות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין 
 המכרז.

 ביטוח .27

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על  
 חלק בלתי נפרד ממנו.   ומהווה  'וכמסמך    זהאות נספח הביטוח המצורף להסכם  הצדדים הינן בהתאם להור

 תקופת ההסכם .28

ממועד חתימת שני הצדדים על ההסכם, או מיום התחלת העבודה   לשנתייםההסכם הינו תוקפו של  .א

ובלבד שהקבלן יקיים את כל    ,ע"פ צו התחלת העבודה הראשון שיימסר לקבלן, לפי המאוחר ביניהם
 "(. תקופת ההסכםההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונה המלאה של העירייה )להלן: "

ודשים הראשונים לאחר חתימת ההסכם, מהווים תקופת  הח  (6)  על אף האמור לעיל, יובהר כי ששת .ב
ניסיון כהגדרתה במסמך ב' למסמכי המכרז, ובמהלכם העירייה תהיה רשאית להודיע לקבלן בכל  
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  –יום מראש, ככל שלפי שיקול דעת המנהל   14שלב במסגרת תקופה זו על הפסקת ההתקשרות עמו, 

המנהל.   רצון  לשביעות  בהסכם,  הנקובות  בהתחייבויות  עמד  לא  רשאית  הקבלן  תהא  העירייה 
אחרת  דרך  בכל  לנהוג  ו/או  חדש  מכרז  לפרסם  ו/או  שני  ככשיר  הוכרז  אשר  הקבלן  עם  להתקשר 

 .העומדת לה לפי כל דין

י, לתקופה  חלט והבלעדפי שיקול דעתה המו- הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה, על  הניתנת לעיריי .ג
שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, ובלבד שתקופת ההתקשרות כולה )לרבות    (3)  שלוש של  

שנים. החליטה העירייה    (5)  תקופת ההסכם ותקופת האופציות להארכת ההסכם( לא תעלה על חמש
לפני    ימים   30-להאריך את תקופת ההסכם כאמור, תודיע על כך לקבלן בכתב ומראש ולא יאוחר מ 

 תום תקופת ההסכם. 

 המחויבים.   הוארכה תקופת החוזה, יחולו הוראות הסכם זה בתקופה המוארכת, בשינויים .ד

החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם כאמור לעיל, ימציא הקבלן לעירייה במועד חתימתו   .ה
עירייה,  על הסכם ההארכה פוליסות ביטוח וערבות בנקאית בתוקף, וכל מסמך אחר אשר תדרוש ה

 פי תנאי ההסכם. -הכל על 

-עללידי סיום    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה  .ו
מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול,  פי שיקול דעתה המוחלט  

במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם  יום מראש.    30בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן  
 מראש עד למועד הנקוב בהודעה. 

מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ומסמכי המכרז, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות   .ז
בחוזה זה, היקפה וכן תשלום התמורה מכוח ההסכם כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמים  

 המוסמכים בעירייה עפ"י דין.

למען הסר ספק, העבודות נשוא הסכם זה יבוצעו על ידי הקבלן במהלך תקופת ההסכם באופן שוטף   .ח
החלה על עובדי עירייה  ורציף אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות וכל מניעה אחרת  

 אלא  אם ינחה המנהל אחרת. 

 התמורה .29

  בחוזה,והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט  בפועל לשביעות רצון העירייה  כנגד ביצוע העבודות   .א

וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם העירייה לקבלן תמורה חודשית  
על    אחוז ההפחתה שהוצע  בניכוי  במסמך יב'בכתב הכמויות    העירייהבהתאם להצעתו )קרי מחירי  
מנה  ( ועל פי העבודות שבוצעו בפועל עפ"י הזכפי שנקב על גבי מסמך ג'  ידי הקבלן בהצעתו למכרז

 תקציבית חתומה ומאושרת כדין שנמסרה לידו בטרם ביצוע העבודה.   

מכל מין    , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות  תכולל ו,  ומוחלטתקבועה  ,  התמורה הינה סופית .ב
שהוא לכל  הכרוכות    , וסוג  מלא  כיסוי  ומהווים  בשלמות  המכרז  תנאי  פי  על  העבודות  בביצוע 

כלי רכב, כוח אדם, הובלות, ציוד, אביזרים, חומרים, כלי עבודה )לרבות  התחייבויות הקבלן לרבות  
ציוד השקיה, דשנים, זבלים, חומרי הדברה וכיו"ב(, אחסון, ייעוץ, נסיעות )לרבות ביטול זמן בגין  
ביצוע התחייבויות   והיתרים ככל שנדרש, שעות העבודה הדרושות לשם  ביטוחים, רישוי  נסיעות(, 

   . ב"וכיו  העבודות מבין כלשהי  עבודה ביצוע התחלת  לצורך מתחייבותה הקבלן, ההתאמות

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין במועד התשלום, אשר ישולם על ידי   .ג
 העירייה. 

מבוצעת העבודה, למורכבותה, לאופייה, למידת  למקום בו  התמורה הינה קבועה בלא קשר  כי  מובהר   .ד
בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע עבודה/ היעדר  הדחיפות  

   .פיקוח ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעת
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מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על   .ה

ל ידו. העירייה תנכה מהסכומים המגיעים  ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו ע
ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם  לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין,  

 לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת הקבלן על החוזה )בהתאם לפרסומי הלשכה  
 המרכזית לסטטיסטיקה(.  

  בניכוי ההפחתה בה נקב הקבלן   ( מסמך יב')ב בכתב הכמויות  יובהר ויודגש כי המחירים הנקובים   .ו
ג'( החודשית  )במסמך  התמורה  הינה  הנקובות    היחידה,  העבודות  כל  ביצוע  בגין  המציע  זכאי  לה 

 במסמכי המכרז בכל השטחים הנקובים בכתב הכמויות.  

התמורה לקבלן הזוכה    ,מסוימתותידרש תוספת / הפחתת שטחים ו/או תוספת / הפחתת עבודה    ככל .ז

בניכוי אחוז ההפחתה שהוצע    )מסמך יב'(  תגדל או תפחת בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות
     על ידי הקבלן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש כי העירייה נדרשת מעת לעת לתוספת כח אדם בהיקף יומי )לרבות   .ח
  350ציוד וכל הנדרש לביצוע העבודה(. התמורה עבור יום עבודה של עובד אחד תהא  במחיר קבוע של  

  .₪ 

הסכומים, הקנסות    כות מכל תשלום המגיע לקבלן את כל עוד מוסכם, כי העירייה תהא רשאית לנ .ט
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

 הגשת חשבונות ותנאי תשלום  .30

  שלאחר  בחודש,  לחודש  10-ל  ועד   לחודש   1-מ  לתשלום "  מקור"  מס  חשבונית  לעירייה  יגיש  קבלןה .א
העבודות :  להלן)  כדין  מאושרות  תקציביות  הזמנות  או/ ו  להסכם  בכפוף  להצעתו  בהתאם,  ביצוע 

 .ההמצאה"( מועד"ו"  חשבונית"

פירוט כל העבודה שנעשתה בחודש הרלבנטי.  דוח  לחשבונית יצורף   .ב חשבון מפורט אשר יכלול את 
למעשה ונתקבלו  הפירוט יכלול את מהות העבודה, מועד ביצועה, מיקומה, תדירות העבודות שבוצעו  

  )מסמך יא'(   ש במפרט הטכניעל ידי העירייה לשביעות רצונה וכן את קריאת מוני המים כפי שנדר
 וביתר מסמכי המכרז.

  או   בחלקם,  בחתימתו  ויאשרם  קבלןה  ידי  על  המוגשים  והחשבון  החשבונית  את  יבדוק  המנהל .ג
  ולשיקול   העבודה  להזמנות  בהתאם,  בהם  המופיעים  הפרטים  ושלמות  נכונות  בדיקת  לאחר,  במלואם

  .הבלעדי דעתו

שלהלן(  תשולם  החשבונית .ד ו'  בס"ק  האמור  לקבלת    שבמהלכו   החודש  מתום  יום  45  תוך  )בכפוף 
 "(. התשלום מועד: "להלן' ) א סעיף להוראת בהתאם לעירייה   הומצאה

  או /ו  מלאים  או/ו  נכונים  אינם  ובחשבונית  בחשבון  המופיעים  הפרטים  בו  במקרה  כי,  בזאת  מובהר .ה
  או/ו   תיקונים  לבצע   קבלןל  ולהורות  לאשרם  שלא   המנהל  רשאי,  בחלקם  או  במלואם,  מדויקים
  כאילו  זאת   ויראו  בחשבון  נמצאו   אשר  םהליקויי  פירוט   תוך ,  הבלעדי  דעתו  שיקול   לפי  השלמות 
  במניין   תיספר  לא   המתוקנת  החשבונית   להמצאת  עד   הימים  ותקופת  לעירייה   הומצא  לא   החשבון 
  .התשלום למועד עד  הימים

  ימי   23-מ  יאוחר  לא ,  לעיל  כאמור  ההשלמות  ביצוע  לצורך   קבלןל  תוחזר  החשבונית   אם (1

 ייחשב   קבלןמה  המתוקנת  החשבונית  קבלת  מועד',  א  ק"ס  לפי   ההמצאה  ממועד  עסקים
 החודש   מתום  יום 45  תוך   קבלןל   תשולם המתוקנת  החשבונית.  המעודכן  ההמצאה  כמועד

  .לעירייה  הומצאה  שבמהלכו
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  ימי   23  חלוף   לאחר,  לעיל  כאמור  ההשלמות  ביצוע   לצורך  קבלןל  תוחזר   החשבונית  אם (2

  ימי   10-מ  יאוחר   לא   קבלןל  תשולם  החשבונית',  א  ק "ס  לפי  ההמצאה  ממועד   עסקים
  ועד   קבלןל  החשבונית   החזרת  שממועד  התקופה   ואולם".  התשלום  מועד"  מתום  עסקים

 לתשלום   הימים  במניין  תבוא  לא ,  המתוקנת  החשבונית  את  לעירייה  המציא  קבלןשה
 .כאמור החשבונית

על    אישור משטרהכמו כן, החשבונית ו/או חלק ממנה תשולם בתנאי שהקבלן העביר לידי המנהל   .ו
כך שכל המועסקים מטעמו במסגרת העבודות, הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק  

 יני מין במוסדות מסוימים". למניעת העסקה של עברי 

)ח( לחוזה  6למסמכי המכרז, כמפורט בסעיף    (4מסמך ח)  -  הצהרת בטיחות בתעבורה חתומהובנוסף,  
 דנן. 

 עבודה נוספת / חריגה והערכת שוויה .31

הקבלן לא יעשה שינויים או הוספות בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת  .א
"(. שינויים והוספות כאמור לא יהוו עילה לאיחורים וסטיות ביחס ללוח  ההוראה המנהל )להלן: "

 זמנים, אלא אם ניתנה ארכה בכתב בשל כך.  

ת שינויים והוספות בעבודה מסוימת ובכל חלק ממנה לרבות  יעל עשי מיוזמתו רשאי להורות המנהל .ב
הקבלן מתחייב  ו   או הוספת עובדים  יה, בסגנונה, בממדיה וכיו"בי שינויים והוספות בצורתה, באופ

ללוח   ביחס  וסטיות  לאיחורים  מוצדקת  סיבה  בתוספת  או  בשינויים  אין  הוראותיו.  אחר  למלא 
 הארכה בכתב, על פי שיקול דעתו.  הזמנים, אלא אם המנהל מאשר את ה

  התמורה בגין פעולות   .לבצע את השינוי ו/או ההוספה כאמור לשביעות רצון המנהלהקבלן מתחייב   .ג

 אלה תיקבע על ידי המנהל, כדלקמן: 

מחירי   (1 לפי  ערכם  ייקבע  שבהוראה,  לאלה  זהים  פריטים  בהסכם  כלולים  המנהל  לדעת  אם 
 היחידה שבהסכם.  

אם לדעת המנהל כלולים בהוראה מוצרים / פריטים / עבודות שאינם מופיעים במחירון  ושאין   (2
ה רק לאחר קבלת אישור מראש יבוצעו אל"(,  עבודות נוספותעבורם מחיר בהסכם )להלן: "
 ועל ידי עובדים נוספים אשר יבצעו את העבודה הנוספת.    ובכתב על ידי המנהל או המפקח

"מחירון  ע"י המנהל על פי    העבודות הנוספותמוסכם בזה, כי במקרה כזה ייקבע ערכם של  
מורחב" שיפוצים  של    ,דקל  בהפחתה  העבודה  הזמנת  ליום  מע"מ  25%העדכני    ,בתוספת 

 . מכל מין וסוג שהואוללא תוספת העירייה  באישורה של

 .₪ 350של  תמורה קבועה בסך  תשלם העירייה  ,ליום עבודה במקרה של בקשת תוספת עובד (3

שיפוצים    דקלמחירון  "תהווה ראיה לכך, שהקבלן בחן את המחירים שב  חתימת הקבלן על ההסכם  .ד
המחירים מוסכמים עליו  ,  בתוספת מע"מ  25%העדכני ליום הזמנת העבודה בהפחתה של    , מורחב"

 לא כל טענה ו/או תביעה. מוסכם עליו כי יבצע את העבודות הנוספות לו

ידי המפקח    על  ידי הקבלן, ואשר  מובהר בזאת, כי רק עבודות שנרשמו  על  ביומן העבודה שינוהל 
יקבלו אישור מראש ובכתב כאמור לעיל, ובנוסף אישור תקציבי מראש מאת הגזברות, ייחשבו בגדר  

 העבודות הנוספות והשינויים שעליהם תשולם התמורה כאמור. 

בצעם  הקבלן לא יהא רשאי לעכב את ביצוע השינויים או התוספות מחמת אי קביעת ערכם, ועליו ל .ה
 מיד עם קבלת ההוראה מאת המנהל.  

   ניכוי כספים מהקבלן .32
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ה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לקבלן מאת העיריה ו/או מהערבות ו/או בגין  יהעירי 

ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו   כל דבר 
ה מהקבלן בהתאם להסכם זה ו/או  יכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעירימסעיפי ההסכם ו/או כל ס 

שעל העיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  
ה מאת הקבלן מכח הסכם או מקור שהוא. האמור בסעיף זה  יו/או כל העשוי להגיע לעיריו/או מי מטעמו  

 נו גורע מזכויותיה של העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת.  אי

 קיזוז .33

יה מאת הקבלן בהתאם להסכם זה ו/או  י מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעיר
כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל העיריה  

ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו  לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו  
לנכות מהתמורה, או מ כל  כן מוסכם כי  כל סכום אחר שעל העיריה לשלם לקבלן.  ניתן יהיה לקזז ו/או 

גם לכיסוי סכומים כאמור. האמור   ידי הקבלן בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר  ערבות שניתנה על 
העומדת    בסעיף זה אינו גורע מזכויות העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת

  ,יום מראש על כוונתה לבצע קיזוז כאמור 14 לקבלןהעירייה תודיע . זה דין ו/או עפ"י הסכםלרשותה עפ"י 

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה    והקבלןתבצע העיריה את הקיזוז  ,לא יסדיר את החוב הנדרשהקבלן וככל ש
 . בענייןודרישה 

 פיצויים מוסכמים .34

, כולן  והתחייבויותי מבלי לפגוע באמור בשאר הוראות הסכם זה, הרי שכל אימת שהקבלן הפר את   .א
, או  ואו מקצתן ע"פ הסכם זה ו/או לא ביצע את העבודה מכל סיבה שהיא בהתאם להתחייבויותי

התרשל בעבודה כלשהיא ולא תיקן העבודה לאחר שנדרש לכך, או לא ביצע העבודה במועד הנדרש  

העיריי הנדרש( תהא  במועד  ביצוע העבודה  סיים  ו/או  לא התחיל  זה,  באמצעות    רשאית  ה )ובכלל 
חשבונו של הקבלן, בגין הפרת ההתחייבויות נשוא ההסכם כאמור, לפי הקבוע  המפקח לחייב את  

 לפי שיקול דעת המנהל.   למסמכי המכרז (2) אמסמך יכ המצורפת בטבלת הקנסות 

, לפי שיקול דעת המנהל לחייב את חשבונו של הקבלן  באמור לעיל, העירייה תהיה רשאית  מבלי לפגוע .ב
₪, וזאת בנוסף    10,000מסוים בחודש ספציפי בסכום של עד  באתר  בגין ביצוע לקוי של העבודות  

 לסכומים שנוכו במהלך החודש, כמפורט לעיל.  

והעיריי .ג מראש  מוסכם  פיצוי  יהוו  לעיל  המפורטים  לנכות  ה הסכומים  רשאית  סכום    תהיה  את 
ים האמור, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך  הפיצוי

מהעיריי  לקבלן  המגיעים  מהתשלומים  הנ"ל  הסכום  לקזז  רשאית  ותהא  לגבותם    האחרת  ו/או 

מהערבות הבנקאית. כל ערבות שמסר הקבלן, בקשר להסכם זה ו/או אחר תשמש בין היתר לכיסוי  
איסכומים   לעירייכאמור.  שיש  זכות  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  הפרת    ה ן  בגין  דין  כל  פי  על 

 התחייבויותיו של הקבלן.   

בטבלת הקנסות שבמסמך  הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בחוזה זה וכן   .ד
החתימה  , הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת  למסמכי המכרז(  2)אי

וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לעירייה בהתאם להוראות כל דין ולהוראות הסכם    על החוזה
 .זה

מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות   תשלום הפיצויים לא ישחרר את הקבלן .ה
 ו/או סעד אחר העומדים לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין. 

 הפרת ההסכם  .35

 המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:     ם העירייה ו/אוהפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה רשאי

בגין  כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן ע"פ חוזה זה    עירייהלממש את הערבות שניתנה ל  .א
 , לפי העניין.  תקופת החוזה ו/או ההארכה 
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בעצמ .ב את    םלעשות  אחרים  באמצעות  זהאו  הסכם  ע"פ  בביצועם  חייב  תוך העבודות שהקבלן   ,

ולחייב    שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע"י הקבלן מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת,
 הוצאות הכרוכות בכך.             כל ה את הקבלן ב

ו/או ע"פ .ג זה  לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם  כדי  לעיל  זה  אין באמור  ובכלל  דין  וק  ח  כל 
ובכלל זה זכות העיריה לתבוע את כל הנזק    1970  –תשל"א    –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(  

    הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

ספציפיות   .ד בהוראות  ובפרט  החוזה,  הוראות  משאר  לגרוע  כדי  סעיפיו  תתי  על  זה  בסעיף  אין 
, לפי ראות עיניה, לבצע העבודות ו/או חלקן בעצמה ו/או למסור  היהמתייחסות לאפשרות העירי

 ביצוען לאדם אחר, על חשבון הקבלן. 

 ביטול ההסכם  .36

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של   .א
חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה של הפרה  

זה   ובכלל  את  יסודית  לבטל  בכתב  בהודעה  רשאית  העירייה  תהא  דלהלן  מהמקרים  אחד  בכל 
יב את הקבלן  או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחי  , ם את ביצוע העבודות בעצמהההסכם ולהשלי

במקום העבודה  שולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים    בהוצאות הכרוכות בכך
וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל  

לפי מהקבלן  לעירייה  המגיע  במועד    סכום  מבוטל  החוזה  יהא  כאמור,  הודעה  נמסרה  ההסכם. 
הנקוב בה. מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לקבלן  

 :כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת העירייה

כשהקבלן פושט את הרגל או הוגשה נגד הקבלן בקשת פשיטת רגל, או כשניתן צו כינוס נכסים   (1
לגבי נכסיו, כולם או חלקם, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק  
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור  

, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם  עם נושיו כולם
 . 1983 –בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על פיו לאחר או    ההסכםכשהקבלן מסב את   (2
לו בגין    מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה  יגיעו  ו/או אשר  ו/או ממחה סכומים המגיעים 

מראש  בכתב וללא הסכמת העירייה   ביצוע ההסכם ו/או ממשכן זכויות ע"פ הסכם זה לאחר 
ב לרבות  כאלה,  וישנם  במידה  שיקבעו  לתנאים  קביעת  ובניגוד  או  ערבויות  הגדלת  דבר 

 .בטחונות נוספים

 . ההסכם, להנחת דעתו של המנהלכשהקבלן מסתלק מביצוע   (3

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע עבודה מסוימת, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או שהוא   (4
אינו מבצעה ברציפות לפי לוח הזמנים, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן  

ינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או אינו  במועד וא 
מבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים, או כאשר הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו  
אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה  

התראה, או כאשר המנהל התרה בקבלן ו/או מי מטעמו  על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב ב
כי העבודות המבוצעות על ידו, כולם או מקצתן, אינן לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם  

 קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור. 

( מתרשל בזדון בביצוע  מטעמו  כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן )או אדם אחר (5
 . ההסכם
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י העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או  כשיש ביד (6

או לכל דבר    להסכםכלשהיא בקשר  הציע לאדם כלשהוא שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה 
 . ההסכםהכרוך בביצוע 

יום מיום    20והעיקול לא מוסר תוך    הכשמוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העיריי  (7
 הטלתו.  

,  עבודה יום  במהלך  החוזה   נשוא   התחייבויותיו   את   ביצע   לא   זה   ובכלל  החוזה   את   הפר   הקבלן  (8
 (.לסירוגין  ובין  ברציפות)בין    לפחות  פעמיים   העבודות  ביצוע  סיוםאו  /ו  בתחילת  איחור  לרבות

ה לדרישותיהם תוך זמן סביר  ו/או המנהל ולא נענ  המפקח הקבלן אינו ממלא את הוראות   (9
 ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיו   (10
 ו/או מי ממנהליו.  

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או   (11
על   להשפיע  כדי  בה  היה  העירייה,  לדעת  אשר,  מהותית  עובדה  לעירייה  גילה  לא  שהקבלן 

 ההתקשרות עמו.  

התברר כי הקבלן העביר לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת   (12
 דיו. ביצוע תפקי

הקבלן משתמש בציוד, כלים, חומרים גרועים לביצוע העבודה ו/או אינו משתמש בציוד ו/או   (13
 בחומרים הדרושים. 

כאשר בשל עבודה שלא בוצעה כיאות על ידי הקבלן, נגרמו עבירות תנועה ו/או אירעו תאונות   (14
 ו/או נגרמו נפגעים. 

-20,  18,  17,   5-7:  סודיותכהוראות יה הבאים הנחשבים  כשהקבלן הפר סעיף מסעיפי החוז (15
23 ,31  ,33 ,49 . 

נקיטה בצעדים המפורטים בס"ק א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבות הקבלן עד מועד ביטולו   .ב
 כאמור. 

לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי העירייה, אלא   .ג
במפורש בכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה  אם העירייה הודיעה על כך  

 כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

ע"פ    ,ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת  את   מבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא רשאית לבטל .37
ראו את ההסכם כאילו נחתם  במקרה כזה יימים.    30, וזאת בהתראה של  של המנהל  שיקול דעתו הבלעדי

מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הקבלן בשל ביטול ההסכם על ידי העירייה כאמור בסעיף  
זה, יהיה הקבלן זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי ההסכם, בגין העבודות שביצע בפועל  

ההסכם עפ"י הודעת העירייה, בניכוי כל    לשביעות רצונה של העירייה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת
קבלת   כנגד  דין.  לכל  בהתאם  ו/או  זה  להסכם  בהתאם  להפחית  ו/או  לקזז  זכאית  היא  אותם  הכספים 
התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או  

 , כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.   הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין

השתמשה העיריה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם וביטלה   .38
או מקצתו כולו  ביצועו,  או הפסיקה את  או מקצתו,  כולו  ו/או  ,  את ההסכם,  טענות  כל  לקבלן  יהיו  לא 

ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. הוצאות השלמת  תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים 
י והוא  על חשבון הקבלן  יהיו  בשיעור  יהעבודות  בתוספת  גם  להוצאות האמורות  בנוסף  מסכום    5%שא 

ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי העיריה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל  
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לקבלן  ששולמו  לתשלומים  הוצאתן.     הנוגע  ומועד  ההשלמה  הוצאות  לשיעור  אין  ומועדם,  כי  מובהר 

בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות העירייה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או  
כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה  

   או עפ"י כל דין.עפ"י הסכם זה ו/

 העירייה רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן   .39

וכן כל התחייבות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה והוא  כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע,  
לשים קבלן אחר תחתיו    הלא מילאה ו/או כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצעה, רשאית העיריי

על ידי המנהל, והדורשת ממנו  ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב  
מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה  למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה.  
 של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין.   

 ויות  שמירת זכ .40

המוקנית לה על פי חוזה  שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה ו/או מהפעלת זכות כלשהי  
דין,   כל  פי  על  ו/או  ו/או השתק  זה  ו/או מניעות  זכות מזכויותיה  על  ויתור  לא תחשב כעובדות היוצרות 

אם כן ויתרה העירייה על    מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן, ולא יהיה לה כל תוקף אלא
 זכותה בכתב ובמפורש.  

 תרופות  .41

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של  
זה,    חוזהעל אף האמור, לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד הספק בקשר להפרת החוזה.  

 בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים. 

 סודיות .42

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה  
אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בעירייה ו/או בעובדיה ו/או  

 עמה. כן מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו. בפועלים מט

 

 כללי  .43

מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד לחוזה לא  

  יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה. 

 ות הודע .44

 :    ןת הצדדים ה וכתוב
   מונסון  -יהוד  –, 6רחוב מרבד הקסמים   ,מונסון –יהוד עירית  
 __________________________________  -הקבלן  

ו  משלוחשעות מיום    72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  
 כדבר דואר רשום.  

 
 ולראיה באו על החתום :

 

 קבלןחתימת ה                      העירייה              
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 ( 1)המסמך 

 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 לכבוד 

   מונסון -יהוד עירית 

 מונסון -יהוד 

 נ., ג.א.

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________ 

של  "( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל  המבקש על פי בקשת ____________ )ולהלן "
 ( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז"סכום הערבות")להלן:    (שקלים חדשים  שלוש מאות אלףבמלים:  )  ₪300,000

יהוד בעיר  במוסדות ציבור ומוסדות חינוך  בגנים ציבוריים,    גינון, השקיה ואחזקה  לביצוע עבודות  10/2022  מס'  פומבי
 . מונסון -

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד  סכום הערבות יהיה צמוד  
 "(.  המדד" –)להלן  רשמי אחר שיבוא במקומה

לעניין  הראשון להידוע במועד  האחרון  מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד   הגשת הצעות למכרז. המדד החדש 
 ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  

רבות זה, כל לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העיריה אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ע
סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים  

 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.  

 . 31.12.2022ערבות זו תהיה בתוקף עד 

 העירייה ו/או מי מטעמם. ערבות זו ניתנת להארכה באופן חד צדדי על ידי ראש העירייה ו/או גזבר 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,                                               

 בנק_________ 

 שם איש קשר:
 טלפון:
 פקס':

 דואר אלקטרוני:
 
 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :*הערה
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 ( 2)מסמך ה

 לקיום החוזהולהבטחת התחייבויות הזוכה במכרז  ערבות בנקאית

                                                                          

 תאריך ___/__/__   

 לכבוד  

   מונסון -יהוד עירית  

 מונסון  -יהוד  

 נ.,               ג.א.

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  

    אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של   ("המבקש____________ )להלן "על פי בקשת  
להבטחת מילוי התחייבויות המבקש שתדרשו    "(סכום הערבות"להלן  )  שקלים חדשים(   שלוש מאותבמלים:  )  300,000
חוזה   בקשר בענין  הקבלן  התחייבויות  מכרז    עם  ואחזקה עבודות    יצוע לב    10/2022מס'מכח  השקיה  בגנים   גינון, 

 .  מונסון  -יהוד בעיר  ומוסדות חינוךמוסדות ציבור בציבוריים, 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד  סכום הערבות יהיה צמוד  

 "(.  המדד" –)להלן  רשמי אחר שיבוא במקומה

 .  חתימת הקבלן הזוכה על החוזההידוע במועד האחרון המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד 

 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  

לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי  
 הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

   ._________  ________שנת ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,                                                                                     

 בנק                                                                                                 

 שם איש קשר:
 טלפון:
 פקס':

 דואר אלקטרוני:
 
 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :*הערה
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 'ומסמך             

  

 נספח ביטוח 

,  ן הקבלןהקבלן לערוך ולקיים, על חשבו  עללגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי .1
  ,1כנספח ו'  זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  את הביטוחים    ,ההסכםתקופת    כללמשך  

העניין(, אצל חברת    לפי,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  הקבלן"  ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  
 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

  לגרוע  כדי  באמור  אין)  הקבלן   ביטוחי  בכל  יבוטל"  רבתי  רשלנות"   חריג  כי  לוודא  הקבלן  על  - הפוליסות  נוסחי .א
 (.  הדין  פי על המבטחים מזכויות

וכתנאי  מתן השירותים  להמציא לידי העירייה, לפני תחילת    הקבלן  עלצורך בכל דרישה מצד העירייה,    ללא .2
  או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח התקשרות  מוקדם ל 

  ,ת ביטוח מעודכןאישור עריכידי העירייה  ל   להמציאהקבלן  על  בתום תקופת הביטוח,    מידהקבלן. כמו כן,  
 .  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לעירייה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  
לערוך את על הקבלן  הביטוח,  עריכת  לאישור  בסיפא  אישור    לרעה, כאמור  ולהמציא  מחדש  הביטוח  אותו 
 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

מזערית  מובהר .3 דרישה  בבחינת  הינם  הקבלן  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  על    ,כי  המוטלת 
ואין בה כדי לשחרר את  ן, ו/או על פי כל דילפי ההסכם הקבלן  לגרוע מכל התחייבות של  , שאין בה כדי הקבלן

או מי מטעם    העירייה כל טענה כלפי  לא תהיה  קבלן  ול   הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור.  לגבולותבכל הקשור  ,העירייה

כאמור לעיל,  הקבלן  שיומצא על ידי    ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    לעירייה תהא הזכות, אך לא החובה, .4
הקבלן שינוי  ועל  כל  הרחבה,  תיקון  , לבצע  או  התאמה  להתאים    ושיידרש,  מנת  הקבלן  על  ביטוחי  את 

 .הקבלן על פי הסכם זה  להתחייבויות
כי   .5 ומוסכם  לעילהעירייה  זכויות  מוצהר  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  על    ,לעריכת  מטילות  אינן 

, טיבם, היקפם, ותוקפם,  ביטוחי הקבלןכל אחריות שהיא לגבי  או  בה  מי מטעם העירייה כל חועל  או  העירייה  
  או על פי כל דין, זה    הסכםעל פי  הקבלן  המוטלת על    ,או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

ובין אם  אישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל   עריכת   דרשהנוזאת בין אם  
 . ולא

לרכוש או ציוד כלשהו  אובדן או נזק    לכלמאחריות  ואת הבאים מטעם העירייה  פוטר את העירייה    הקבלן  .6
)לרבות כלי רכב וצמ"ה(, המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי העירייה ו/או המשמש לצורך מתן  

כלפי    ,כל טענה  קבלןולא תהיה להשירותים   לעיל  ה דרישה או תביעה  נזק כאמורבגי נזכרים  ו/או  אובדן  ,  ן 
 ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

  : ביטוח חובה כנדרש על , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים  לערוך  הקבלןבנוסף, על   .7
וש בכלי  פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימ

לעניין    ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו  ,₪ בגין נזק אחד  400,000רכב עד לסך  
 ציוד מכני הנדסי. 

המפורטים  (  ביטוח אחריות צד שלישי)למעט  שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  הזכות,  קבלן  לעל אף האמור לעיל,  
האמורים    יםהביטוחכו  כאילו נער   ,יחוללעיל    6סעיף  המפורט בבסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור  

 ם.  במלוא
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף  שייערך על ידי הקבלן,  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .8

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם    ויתורו ה  וכלפי הבאים מטעם העירייה;כלפי העירייה  
 ון.  לנזק בזד

  ינתנוי  םאו חלק מההשירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי .9
נאותות בהתאם  המשנה פוליסות ביטוח    קבלניהקבלן לדאוג כי בידי  על  משנה מטעם הקבלן,    ניקבל על ידי  

 . לאופי והיקף ההתקשרות עמם
שירותים שניתנו  לרבות  שירותים במלואם,  ביחס ל  לפי העירייהאחריות כ מוטלת ההקבלן  על  כי    , מובהר בזאת

 . משנה  או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

ממועד בקשת העירייה מאת הקבלן  ימים    10עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  
 .בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור
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 נספח ו'1-  אישור עריכת הביטוח

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

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

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  
 מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

  -יהוד שם: עיריית 
או גופים \ו מונסון

 עירוניים  

   שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

אחר: ביצוע עבודות  ☒
גינון, השקיה  שוטפות ל
בגנים  ואחזקה

ציבוריים, מוסדות 
ומוסדות חינוך  ציבור 
  מונסון -יהוד בעיר 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

  ת.ז./ח.פ.

מרבד  ' רח מען: 
 –יהוד , 6הקסמים 

 סוןומונ

 :  מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי   חלוקה
  סכומי אחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

  בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום  תאריך תחילה
   חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
  X לנספח

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      ₪ 309 

328 
       
       

30 302 ₪  4,000,000     צד ג'

9 

321 31

5 

328 32

9  
 309 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

319 

328 
  ₪       אחריות המוצר

  ₪       אחריות מקצועית

        אחר

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

 גינון, גיזום וצמחיה  -017

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 מסמך ז'

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  

 לכבוד 
 מונסון   -יהוד עיריית 

 

בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת  
   הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _______________ )יש למלא את שם המציע(, המבקש להתקשר עם המזמין 
מס'   "המציע")להלן:   פומבי  במכרז  מהצעה  כחלק  לעבלביצוע  (  שוטפות  השקיה  ודות   בגנים   ואחזקהגינון, 

 . מונסון  -יהוד בעיר  ובמוסדות חינוךמוסדות ציבור בציבוריים, 

_______________ )יש למלא בהתאם( במציע, וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם   -אני מצהיר כי אני מכהן כ
 המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה. 

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובחוק  תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע .1

 : במשבצת המתאימה( X)סמן   הנני מצהיר כי .2

   עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, דהיינו
ו/או    1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"אעבירה  

 . 1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקעבירה לפי  

   אליו זיקה  בעל  כל  או  במועד  המציע  וכי  בחוק  כהגדרתן  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  בחוק,  כהגדרתו 
 האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

3. ( מאלה  אחד  מתקיים  למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  כי  מצהיר  הנני  במשבצת    Xסמן  בנוסף, 
 (: המתאימה

   'חוק שוויון )להלן: "  1998- זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון  9הוראות סעיף    -   חלופה א
 "( אינן חלות על המציע.זכויות

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

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(: –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה) –  עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

  ( 2חלופה)  –    עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי    100המציע מעסיק
 סעיף לפי חובותיו  יישום  בחינת של   משרד  העבודה  והרווחה והשירותים החברתיים  לשם

ליישומן, לחילופין,   בקשר הנחיותקבלת   לשם  –הצורך    ובמקרה  ,זכויות  לחוק שוויון 9
והשירותים   והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע 

זכויות, הוא פנה כאמור   לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום   החברתיים לשם בחינת
ליישום חובותיו   )במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע    פעל ליישומןואם קיבל הנחיות 

 רז זה ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.מכ

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה    3המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף   .4
בתוך   החברתיים,  גופים    30והשירותים  עסקאות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  ההתקשרות,  ממועד  ימים 

                                                                                                 . 1976 -ציבוריים, תשל"ו 
 

   _________________    _________________            
 חתימת המצהיר           תאריך        

 אישור

ביום   כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  ברחוב אני  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________
ת.ז.   באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________
מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 

מה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטע 
הירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצ

         
             ___________________ 

חתימה וחותמת עו"ד 
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 ( 1ח)מסמך 

   כללי –נספח בטיחות 

 

  "( הקבלןלהלן: ""( לבין __________ )העירייה":  )להלן עיריית יהוד מונוסון   בטיחות זה בין    נספחהוראות  

יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של הקבלן )לרבות  ,  "ההסכם"( )להלן יחד:  וההנחיות המופיעות בו

ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור( המעורבים בביצוע העבודות ו/או מתן  

תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו ויקיימו באופן    העירייההשירותים עבור 

 זה על כל ההנחיות המופיעות בו. הסכםת מלא את כל הוראו

ואין בהן    בקשה  מובהר בזה, כי הוראות הסכם זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות מסמכי ה

, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות הקבלן על  בקשהמסמכי הכדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות 

ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות    –הינן משלימות זו את זו    בקשהפי הן. הוראות הסכם זה ומסמכי ה

מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי   העירייההמוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי  

ה מסמכי  מהוראות  הוראה  מהוראות    בקשהבין  הוראה  מטעם  ההסכםלבין  הבטיחות  ליועץ  הקבלן  יפנה   ,

ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה    – חלטתו תהא מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור  וה  –  העירייה

 מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך. 

 תהיינה באחריותו ועל חשבונו.   –מובהר כי כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה  

קבלן  יהווה  הקבלן  בחוק,  כמשמעותם  הנדסית  ובניה  בניה  עבודות  ביצוע  הבניה"    בעת  ו"מבצע  ראשי 

 כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך  

 כללי  .א

יהיה אחראי לכל נושאי הבטיחות בעבודות המבוצעות  העירייה  קבלן המבצע עבודה באתרי   .       1
ו/או מטעמו ובאספקת השירותים  ע ידו  ידו ו/או  לעירייהל  , בהתאם לנסיבות  המטעמ על 

 העניין. 

דין   כל להוראות הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו של כל דין ובכלל זה לפעול בהתאם .     2
לגרוע, ומבלי  לרבות  בעבודה,  גהות  ו/או  לבטיחות  הקבועות   הנוגע  בפקודת   ההוראות 

העבודה,   חוק ארגון הפיקוח על וב  1970 –הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 

  1953ובחוק עבודת הנוער תשי"ג    1951ובחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א    1954  -תשי"ד
תשי"ד   נשים  עבודת  )הודעה(    1954ובחוק  היד  משלוח  ומחלות  התאונות    1945ובפקודת 

ובתקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק    1954ובחוק החשמל תשי"ד  
חוק רישוי עסקים, וב  1196  -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  וב  1986לקווי חשמל( התשמ"ו  

,  המסוכנים  החומרים  חוקוב  1989  -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט  וב  1968  -התשכ"ח  
מכוחן(,    )לרבות כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת,  העירייהנהלי  ב ו  1993  ג"התשנ

ונגד  הקבלן   נגדו  שתוגש  תביעה  לכל  האחריות  את  עצמו  על  מי  או  /ו  העירייה  לוקח  כל 
  עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.  ומטעמ

 .   אתרי העירייהלהימצא בתחומי  18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל   .        3

לכך .     4 מודע  הוא  כי  מצהיר,  בהת  הקבלן  תעשה  יועץ  שהעבודה  מטעם  עבודה  להיתר  אם 
העירייה. של  הבטיחות    הבטיחות  לתכנון  בהתאם  יתבצעו  עבודותיו  שכל  מצהיר  הקבלן 

 . עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה. כאמור לפרויקט

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעסיק אך ורק עובדים מיומנים, בין טכנית ובין ניהולית, ובכלל   .        5
  מהעירייה י כישורים מיוחדים, ככל שהדבר נדרש  בנסיבות העניין על ידי מיזה עובדים בעל 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
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ו/או עפ"י כל דין, ובפרט, אך מבלי לגרוע, בעבודות הבאות: עבודות חשמל, הפעלת ציוד  

מלגזה, עבודות בגובה וכיוצא באלה. כן מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק   הרמה, מפעילי
ובתוק אנשים כדין  ומוסמכים  ו/או  מורשים  היתר  רשיון,  הסמכה,  שנדרשת  אימת  כל  ף 

 הרשאה כלשהי עפ"י כל דין. 

הקבלן ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד   .       6
והגהות הבטיחות  סידורי  כל  את  ליישם  מנת  על  הנדרשים  לביצוע   והמתקנים  הנדרשים 

 דין.  ועפ"י דרישות כל עירייה  העבודה עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן   .      7
  העירייההשירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי  

 כל ציוד או חומר פגום. 

ם מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה  הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקי .       8

 הציוד הנבדק יסומן באופן ברור. עפ"י דרישות כל דין.

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: .  9

 פנקס הדרכת העובדים, כנדרש על פי כל דין.  א.   

או   , היתר ןרישיווהסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם נדרש     תרישיונו ב.   
על פי כל דין )כגון: הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי )מפעיל עגורן(,    הסמכה
 רתך, וכיו"ב(.  ,מלגזן

לציוד הנמצא באתר או המופעל  על פי הדין    תקפות  לציוד ותעודות ביטוח  תרישיונו ג.
תסקירים עדכניים של בודק מוסמך )לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת  באתר, כולל 
 עפ"י החוק(.

מטעם    הבטיחות   על הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות מפקח  .      13
של    העירייה  הבטיחות  דרישה  העירייהויועץ  עפ"י  להזדהות  פי  ,  על  העבודה  את  ולעצור 
  .דרישתם

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר ישלם  .   14
  , ובמקרים מסוימים אף השעיה מעבודתו באתר.העירייה, על פי דרישת לעירייההקבלן  

חשבונו .   15 ועל  אחריותו  על  למלא,  הקבלן  העבודה  על  ביצוע  תחילת  התנאים  ובטרם  את   ,
   הבאים:

לן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין לביצוע העבודה לשמה  הקבלן הנו קב   
 הוא נמצא באתר.  

             

 

 

מורשים    בריאותית(,  מבחינה  )לרבות  כשירים  בעבודה  המשתתפים  הקבלן  עובדי  כל 
 ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם.  

עברו תדריך בטיחות בדבר יל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה  כ  
 . בעבודתם על ידי מפקח הבטיחות מטעם העירייהכל הסיכונים 

וביטוחים    שריונות כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים,    

  לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות  בהתאם למתחייב מפעילות הקבלן ובהתאם לכל דין
 המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.  

 הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו. .        16
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כולל תאונות,    -  העירייההקבלן יעביר למפקח מטעם  .      17 דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, 

 "כמעט תאונות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים. 

יובהר, כאמור לעיל, כי אין בחובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על הקבלן   .    18
דין.   כל  הוראות  ה לפי  מסמכי  הוראות  זה,  בטיחות  נספח  מהוראות  לגרוע   בקשה מבלי 

והוראות כל דין, הקבלן מתחייב בזה לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת  
 אופי דומה לעבודה המוזמנת.

 הדרכה .ב

עובדיו  ה .     19 יבצע הדרכת בטיחות לכל  ידי ממונה הבטיחות  קבלן  לפחות אחת לשנה בכל על 
 סיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה.  הקשור ל

ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה   .      20

 יהיו באתר ויצורפו "לפנקס הכללי". 

 . הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה .   21

של   .    22 הבטיחות  ליועץ  עותק  ויעביר  אלו  מהדרכות  תיעוד  ישמור  במידה    העירייההקבלן 
כן. לעשות  כן   ויתבקש  הבטיחות    כמו  לתכנון  בהתאם  עובדיו  לכל  תדריך  הקבלן  יבצע 

   .לפרויקט

 הקבלן  מטעםעבודה  מנהל .ג

 "(. מנהל העבודה"  )להלן: הקבלן המבצע ימנה מנהל עבודה מוסמך כחוק .    23

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.  .    24

מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה  אחראי,          25

פי  היתרבין   על  הקבלן  וחבויות  מאחריות  לגרוע  מבלי  וזאת  להלן,  המפורטים  לנושאים   ,
 ו/או הוראות כל  דין:   יוזה, הוראות  הסכם

 , תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.האתרהכרת   .   26

 העירייה. ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות    .   27

בהפעלתו    .  28 החוק  דרישות  הבנת  כולל  באתר,  הקיימים  והציוד  האמצעים  כלל   הכרת 
 נדרשים וכיוב'.  תרישיונוהבטוחה, בדיקתו,        

 

 

 

 

 וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחום עיסוקם.  .    29

ולעצור את  להזדהות    בטיחות בכל  עת,הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי ה  .    30
 עפ"י דרישתם.  העבודה 

ואכיפת    .     31 והגהות  הבטיחות  סידורי  על  פיקוח  תוך  העבודה  וחלוקת  עבודה  הוראות  מתן 
 משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.

אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין או    .     32

 בלוי. 

 הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים.  .     33

בודק מוסמך   .    34 ע"י  כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים  ותקין,  בציוד בדוק  עשיית שימוש 
 במידת הצורך.  
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וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים  .     35 אשר   קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים 

 , בכל נושאי הבטיחות.כולל קבלני משנה ושלוחים באחריותו

"כמעט    מידידיווח    .     36 )לרבות   תאונות  או  מסוכנים  מקרים  מפגעים,  חריגים,  אירועים  על 
 . לעירייה תאונות"(

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.   .     37

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר   .     38

לפי דרישתו, נוסף לדיווחים הקבועים    -  העירייהאחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם    .    39
 המתחייבים מדרישות החוק.

  כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין.  .     40

 העבודה  סביבת .ד

כניסה  על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע   .     41
 בלתי מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.

כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל  .     42
 הניתן, ללא מהמורות ומכשולים. 

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק   .     43
 הקבלן מדי יום. על ידי

 חשמל  בטיחות .ה

כל העבודות    עבודה במתח חי תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין.  .     44

הדורשות התקנה חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות כל דין, לרבות ללא  
התשי"ד   החשמל,  חוק  שהותקנו   1954  -הגבלה,  התקנות  ע"י    וכל  מכוחו,  יותקנו  ואשר 

 גורמים מקצועיים המוסמכים לכך.

כראוי, וזאת בהתאם יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן   .     45
 לדרישות התקינה הרלבנטית.

 מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .     46

 כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.  .    47

 בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף.  .   48

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.    . 49

 . אין להשתמש במפצלים או רבי שקע .   50

 היו מסוג בידוד מוגבר )הכבלים הכתומים(. כל כבלי החשמל המאריכים י .   51

לא תבוצע  עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה   .     52
וולט, או   33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד   -3.25- כל עבודה במרחק קטן מ

   .וולט  33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  5 -במרחק קטן מ

לשנות .     53 לתילי    אין  מתחת  או  עוגניהם  יסודותיהם,  החשמל,  עמודי  בקרבת  הקרקע  פני 
החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור  

 ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי. 

 בלהבה גלויה  עבודה . ו

" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה  בלהבה גלויהעבודות  המונח " .     54
קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה,  

 חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות. 
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שטח המיועד לביצוע העבודות  ב  מנהל העבודהבטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר   .     55

של   ברדיוס  סוג,  מכל  דליקים  חומרים  הרחקת  ביצוע    10ויוודא  ממקום  לפחות  מטר 
העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק,  

 כגון שמיכת אסבסט. 

המצויד באמצעי    "(,צופה אש"  -ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן    מנהל העבודה .     56
 כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .     57
על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות    אינם מתפתחים לכלל שריפה.

 דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. 20

 עבודה חשמליים  כלי .ז

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים   .     58
 והם בעלי בידוד כפול.  

כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(,  .      59
 בין שהלוח קבוע ובין  שהלוח נייד. 

 

 מגן אישי  ציוד .ח

הסיכונים   .     60 סוגי  לכל  מתאים  אישי  מגן  ציוד  עבודתו  במקום  להחזיק  מתחייב  הקבלן 
הכרוכים בעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לכל  

ובהוראות   דין  כל  בהוראות  כנדרש  ציוד  עובד  או  לגרוע  העירייהמבקר  מבלי  לרבות   ,

 .  1997  -שי(, התשנ"ז בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אי

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.  .      61

 עבודה בגובה .ט

מ   .     62 למעלה  של  לעומק  ליפול  ניתן  בה  עבודה  ביצוע  רק  2בכל  הקבלן  יעסיק    מטר הקבלן 
 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה. עובדים 

  2007  -ז תשס"הבגובה(,    הת בעבודה )עבודתקנות הבטיחולהעבודה בגובה תתבצע בהתאם   .     63
 לרבות כמפורט להלן: 

 .אחד מעל השני  שונים  במפלסים בגובה  עבודה לא תתבצע  .     64

במקרים    עובדים  .   65 נפילה  מפני  הגנה  באמצעי  ישתמשו  בגובה  עבודה   המבצעים 

ו  אומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום    'מ  2הבאים:  עבודות המתבצעות בגובה של  
 נקודות אחיזה.  3  –משטח עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב 

  רתמת ,  בטיחות  נעלי,  סנטריה  כולל  קסדה  יכלול  גובה  לעבודות  אישי  מגן  ציוד  .    66
 .העבודה  לאופי בהתאם שנדרש נוסף  אביזר  וכל זעזועים משכך עם עגינה  וחבל בטיחות 

בטרם תחילת העבודה, יוודא הקבלן כי כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק    .      67
ולהוראות היצרן וכי אן בו ליקוי. כמו כן ובנוסף, לפני כל שימוש בציוד, יבצע הקבלן בדיקה  

 חזותית של הציוד ותקינותו. 

כאשר עובד אחד ימצא   ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין  העבודה בגובה תעשה   .     68
 במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון. 

   וישולט. יגודר האזור שמתחת לעבודה בגובה  .       69

 . כנגד נפילה כל כלי העבודה יאובטחו .        70

לעובד ועליה להיות בעלת  להיות מעל    לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבתנקודת העגינה    .     71
 . ןטו 1.5יכולת לשאת 
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 סולמות  גבי על עבודה .י

רק .     72 הקבלן  יעסיק  סולמות  גבי  על  בגובה  עובדים    בעבודה  לעבודה  בתוקף  הסמכה  בעלי 
 בעזרת סולמות. 

ל .    73 בהתאם  תתבצע  סולמות  גבי  על  )עבודהעבודה  בעבודה  הבטיחות   ,בגובה(  התקנות 
 לרבות כמפורט להלן:  2007 -זתשס"ה

 . סולם מאשר מעקה עם תיקני בפיגום שימוש לשקול רצוי הדבר  ניתן שבו מצב בכל  

 . עליו עומדים  כאשר סולם להזיז אין  

  שהסולם  לוודא  ישכל סולם יעמוד אדם אחד בלבד )גם כאשר עובדים על סולם מדרגות(.    לע  
  לגמרי  ישרים  הסולם  הפתיחה  שגובלי  לוודא  יש.  החלקה  למניעת  מקורי  באמצעי  מצויד
   אפשרי   הדבר  ואין   במידה.  בסולם  אחיזהנקודות    3  על העובד לאחוז בכל עת ב   .ונעולים

  שתי   בין   נמצא  שהוא  כך  לעמוד  או  הסולם   ראש  על  לשבת  אין     . מאובטח  להיות   צריך  העובד
  ייעשו מסולם  ירידה  או  טיפוס  .הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה  .הרגליים
' מעבר למשטח האנכי עליו  מ  1השענה יוצב כך שיבלוט    סולם  .הסולם  כלפי  הפנים  כאשר

יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי    הסולם  )כדי שניתן יהיה לעלות ולרדת בקלות(  הוא נשען 
 (. 1:4לאנכי יהיה 

 ניידים פיגומים גבי על עבודה .יא

 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים.עובדים    בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק .      74

ל .    75 בהתאם  תתבצע  פיגומים  גבי  על  )עבודהעבודה  בעבודה  הבטיחות   ,בגובה(  ה תקנות 
 לרבות כמפורט להלן:  2007 -זתשס"ה

 .מעצור יש  מהם אחד שלכל גלגלים  4 יכיל נייד  פיגום  .    76

   יהיה  העמידה  משטח  של  הגובה  לבין   מלבני  פיגום  של  הקטנה  הצלע  בין  היחס  מבנה  בתוך  .   77
  חריגה  .  1:3  יהיה  נייד  פיגום  של  צורה   בכל  היחס  למבנה  מחוץ(.  1:4  ריבועי)בפיגום    1:3

 .הפיגום של צד מכל במייצבים  שימוש מחייבת הזה  מהיחס

-45  בגובה   תיכון)אזן    אמצעי  מעקה"מ(,  ס   15  בגובה  רגל)סף    תחתון  מעקה  יכיל  פיגום  כל  .  78
 "מ(. ס 85-115ומעקה עליון )אזן עליון בגובה   "מ(ס 55

 . אנשים עליו יש כאשר הפיגום  את להזיז אסור  .  79

  ומיועד  הפיגום  עם  שנבנה  טיפוס  סולם  ישנו  עם  אלא  החיצוני  מצדו  פיגום  על  לטפס  אין  .  80
  דלתית  דרך  היא  הכניסה  כאשר  הפנימי  מהצד  הטיפוס  יעשה  כזה  אמצעי  בהעדר.  לכך

 .העמידה ממשטח  חלק המהווה

 .פיגום  של מעקה על  לעמוד אין  .  81

 . ממנו לחרוג ואין  הפיגום על המותר  העבודה  עומס את לוודא יש  .  82

 ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.מ 12הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על  כל  .  83

 . סימון סרטי בעזרת הפיגום סביב  העבודה אזור  את לתחום יש  .  84

אחר    באופן  ימוקםהפיגום    .  85 מפגע  ו/או   שיפוע  וללא  ישרה  רצפה  ועל   יציב 
 . )מישורי, מרוצף, סלול ו/או מהודק( 

 . עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא  קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר לפני   .  86

פיגום יציב שהבדוק  ללוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמנית / מאולתרת    יש  .     87
מייצבים    לבדוקולא מתנדנד    דרושים  הם    במידההאם  כי  לוודא  יש  מייצבים  וקיימים 

   .יטב על הקרקעמע' ועומדים ה  45-פתוחים ב

  .הפתחים מנוגדיםשלוודא  ישבפיגום עם יותר ממשטח אחד,   .  88
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 מעבר לנתיב אחר !!  יש להסיט אתיש מעבר עובדים מתחת לפיגום  אם  .  89

 ניידות  הרמה במות גבי על עבודה .יב

רק .    90 יעסיק הקבלן  גבי במות הרמה  על  על  עובדים    בעבודה  בעלי הסמכה בתוקף לעבודה 
 במות. 

 , בגובה(  התקנות הבטיחות בעבודה )עבודהעבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם ל .     91
 לרבות כמפורט להלן:  2007 -זתשס"ה

יוודא   .   92 מתקני    הקבלן  )בדיקת  בתוקף  עדיין  הבמה  של  האחרונה  הבדיקה   שאישור 
 . חודשים( 14 –הרמה אחת ל 

העבודה    יש  .   93 בסביבת  הקיימים  הסיכונים  של  סקירה  העבודה,  תחילת  לפני   לערוך 
 ומניעתם.  

 ל:    התייחסות  היתר בין תכלול כזו סקירה  .    94

 '( וכו בורות)שיפועים,  השטח  פני מצב 

 '( וכו בניה חומרי , חבלים, פסולת)ציוד,   פיזיים מכשולים 

 '( וכו  מכונות, כימיקלים, גז )חשמל,  מסוכנות  אנרגיות 

 '( וכו חשמל כבלי , צמודים מבנים, מעל צנרת, צר)מקום  גובה מכשולי 

 . היטב  סגורים הבטיחות  שמעקות לוודא יש  .  95

  וציוד   עובדים)שני    היצרן "י  ע  המותר  המשקל  על  העולה  משקל  הבמה   על   להעמיס   אין  .  96
 . (אישי עבודה

)ב    אופקית  תנועה  .   97   של   הסופית   ההתמקמות   בשלב  רק   מותרת(  Boom Lift  –של הזרוע 
 . הבמה

 .משובשת דרך על  מורם המצב הבמה  עם מלנסוע  להימנע יש  .  98

 . באזור אחרים אנשים לסכן   שלא כדי סימון בסרטי  ויסומן  ייחסם   העבודה אזור  .  99

 . הגבהה לשם הבמה גבי על  אחר אמצעי כל או  סולם להציב אין  .  100

 . הבטיחות מעקות על  לטפס  או לשבת,  לעמוד אין  .  101

  להיקשר  אין.  בבמה  לכך  המיועדת  לנקודה  להצמיד  יש   הרתמה  של   העיגון  כבל   את  .  102
 .למכונה בסמוך שנמצא אחר  ציוד או מבנה:  כגון  לבמה  חיצונית  עיגון לנקודת 

 . מעיכה מנקודות  להימנע מנת על  למכונה בסמוך לעמוד שלא לב לשים יש  .  103

 . אחד מתג  על אקראית לחיצה"י ע הכלי   הפעלת  של אפשרות שאין לוודא יש  .   104

  יודע  שהמשגיח  לוודא  יש.  למטה  אחד  משגיח  לפחות  ימצא  שתמיד  כך  תבוצע  העבודה   .   105
 . מלמטה חירום במצב הבמה את  לתפעל

 . בבמה השימוש לפני  היצרן  של הבטיחות הוראות  את היטב  לקרוא  יש  .  106

והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים )רוח חזקה, גשם, חמסין וכו'(    במקרה  .   107
 . יש לשקול  את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות

 כלים מכנים הנדסים   .יג

כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי  רישוי   .    108
את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של  מי מי הוד    תקף כדין. הקבלן מתחייב לבדוק

השרון, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי  שאינו  
 בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין.  
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יהיה   .   109 כאמור  הנדסי  מכני  כלי  כל מפעיל  כי  לכך  לדאוג   הקבלן מתחייב  כי  בזה,  מובהר 

 מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין. 

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .יד

נזק בריאותי   .    110 לגרום   חומרים העלולים  ואיתור של  הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה 
נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו נמצאים ו/או עלולים  ובכלל זה חומרים רעילים ו/או 

להימצא באתר העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, ובכלל זה  
 גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון.  

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל  .    111
מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא  
סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה בדרך 

כנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום  טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסו

המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים  
 מסוכנים או חוסר חמצן במקום. 

 פסולת באתר . טו

הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג  .     112
 סולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.לביצוע סילוק פ

 יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. פסולת חומרים מסוכניםפינוי  .    113

 מבקרים באתר  .טז

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .  114

די שימוש בציוד מגן  במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כ .   115
 . אישי רלוונטי

הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר  על  ידי    .  116
 צדדים שלישיים כלשהם.  

 חירום .יז

להתפתח   .   117 העלולים  החירום  במצבי  בקיאים  מטעמו  והעובדים  שהוא  לוודא  הקבלן  על 
 יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה. בתחומי ובאזורי עבודתו וכי הוא 

יספק   .   118 באתר  הקבלן  לעובדיוויחזיק  ראשונה  עזרה  )עזרה   ציוד  הבטיחות  תקנות  ע"פ 
להגשת עזרה ראשונה באתר על ידי רשות הסמכה  ימנה אדם שעבר הכשרה  ו,  1988ראשונה(  

הקבלן  העבודה עבודה,  רכב    היקצ.  שמתבצעת  זמן  בכל  באתר  לפינוישישהה    שישמש 
 נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום. 

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .יח

של   .   119 ושלומם  לבריאותם  לדאוג  היא  הראשונה  הטיפול  עדיפות  עבודה  תאונת  בהתרחש 
 הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך. 

 בטלפון על האירוע למזמין העבודה.  מידיתבמקביל, יש לדווח  .  120

 על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה".  .  121

ולמנוע   .   122 התרחשותו  אופן  את  להבין  מנת  על  הקבלן,  ידי  על  תחקיר  יבוצע  תאונה  לכל 
עותק   ליישום.  הניתנים  מעשיים  לקחים  והפקת  מסקנות  הסקת  באמצעות  הישנותו 

 .  לעירייהמהתחקיר יימסר 

 

 

 



 

 63 חתימת המציע: _________________

 

 שם ומשפחה: ___________________  _______________________תאריך  

 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________ 

 

 חתימת הקבלן: _________________ 

  



 

 64 חתימת המציע: _________________

 ( 2מסמך ח)

 ת כללי  -הצהרת בטיחות

ידי   .1 בחתימת  בזאת  ומאשר  מצהיר   ______________ ת.ז.  מס'   ________________ הח"מ,  אני 
שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו, על ידי הממונה  
על הבטיחות בעירייה, שמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות בעירייה, הבנתי אותם במלואם, ואני  

 חייב למלאם בשלמותם וכרוחם.  מת

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע השירותים/עבודות נשוא מכרז זה/או   .2
 חלקם לפני שעברתי את תדרוך בבטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה. 

הבינו את כל   כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם .3

 הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות לשלמותו   .4
ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את העירייה מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי  

לשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי  צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית כ 
 כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה. 

נאותים   .5 כישורים  בעלי  עובדים מקצועיים,  ע"י  זה  נשוא מכרז  התחייבויותיי  לבצע את  הנני מתחייב 
וזה, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע,  לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז והח

הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות  
 בתנאי בטיחות נאותים.  

בביצוע   .6 נאותים  בטיחות  תנאי  להבטחת  העירייה  שמייחסת  העליונה  לחשיבות  מודע  הנני 
אני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי  השירותים/עבודות ו

בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו  
 של מאן דהוא, לרבות מי מטעם העירייה.  

כל דין ובפרט בהתאם להוראות  הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא חוזה זה על פי   .7
העבודה, התשי"ד על  הפיקוח  ]נוסח חדש[ התש"ל  1954-חוק ארגון  בעבודה  הבטיחות    1970-ופקודת 

 והתקנות על פיהם.  

 שם מקבל התדריך: ___________________________ חתימה: __________________ 

 ________________________________________ )נא לפרט( תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: 

 ת.ז. / ח.פ.: __________________________ 

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

אני, מר שלומי דבדה, הממונה על הבטיחות בעירייה, מאשר כי הספק החתום מעלה, עבר אצלי תדריך  
 בטיחות בנושאים הבאים :

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 _______________________________ ____________________________________________ 

 

 תאריך: ____________________    חתימה: __________________ 



 

 65 חתימת המציע: _________________

 ( 3מסמך ח)

 הוראות בטיחות בתעבורה לעבודת קבלנים

 הקבלן שזכה המכרז -"הקבלן" 

תנאי הבטיחות  הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת   .1
 בתעבורה לשם שמירה על שלומם של העובדים ומשתמשי הדרך של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. 

מובהר כי תקנות התעבורה והבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן כל   .2
 אדם אחר מטעמו. 

בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם הקבלן מצהיר בזאת שהוא מתחייב להעסיק קצין בטיחות בתעבורה   .3
 מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה במשך כל תקופת המכרז. 

מספר רכבים למען הסר ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של העסקת   .4
 . במקרה כזה ניתן לשכור שירותי קצין בטיחות בתעבורה במקום להעסיקו. בודדים

מתחייב לכך ובמידה וקצין הבטיחות יסיים את עבודתו מכל סיבה שהיא, יהיה עליו לדווח לרשות  הקבלן   .5
 במידית על הפסקת עבודתו. 

 ומידה והתחלף קצין הבטיחות בחברה יהיה עליו להגיע לתיאום ציפיות עם קצין הבטיחות של הרשות. .6

ב', הוא מתחייב לנהוג    587-ו  587,  587,א' 168,585הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את תקנות התעבורה   .7
מי   וכל  העירייה  ונגד  נגדו  שתוגש  תביעה  לכל  האחריות  כל  את  עצמו  על  לוקח  והוא  בקפדנות  לפיהן 

 שמטעמה עקב הפרת כל הוראה או תקנה מתקנות התעבורה גם במקרה של נזק לרכוש.

ו .8 כל תקנות  בנוסף,  ועובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את  לעיל, יקיימו הקבלן  בלי לגרוע מהאמור 
משטרת   הסביבה,  להגנת  משרד  התחבורה,  משרד  לרבות  הרשות,  ע"י  שתינתנה  וההנחיות  התעבורה 

 .מונסון -יהוד  ישראל ועיריית  

ראות של הרשות המוסמכת,  הקבלן יבצע את עבודתו תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, תקנות והו
 תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו. 

הקבלן מתחייב בזאת להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים ומוסמכים שעברו   .9
 הדרכת בטיחות ע"י קצין בטיחות בתעבורה והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם.

ויעסיק הקבלן קבלני משנה יהיה חייב לקבל את אישור הרשות לפני תחילת עבודתו של קבלן    במידה .10
 המשנה. 

במידה והרשות אישרה את כניסת קבלן המשנה לעבודה ,חייב קבלן המשנה לקבל הדרכה מקיפה מקצין   .11
עברו  הבטיחות של הקבלן על אופי העבודה ונהלי הבטיחות של הרשות ,להחתים אותם על הצהרה לפיה  

את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים  
 ושאינם מקצועיים. 

 לעירייה הזכות לאשר או לא לאשר ספק משנה עפ"י שיקולה המוחלט.  .12

ורישיונות   .13 הסעה  רישיון  הפעלה,  רישיון  ביטוח,  רכב,  רישיונות  עת  בכל  העירייה  לבקשת  יציג  הקבלן 
מוביל, המאשרים כי הינו מחזיק בבעלותו)לרבות ליסינג מימוני( משאיות, רכבים ומכונות כאמור בהסכם  

 זה.

כל המשאיות והציוד שעפ"י הסכם זה יהיו במצב תקין ושמיש במשך כל תוקפו של ההסכם ויהיו להם   .14
 כל הרישיונות והביטוחים המתאימים עפ"י כל דין.        

כל  .15 כי  בזאת  לצרכי ההסכם מטופלות    הקבלן מצהיר  שימוש  יעשה  הוא  בהן  וכלים  רכבים  המשאיות, 
 במוסך מורשה כדין. 

לשם  .16 והדרושים  היצרן  מפרטי  פי  על  הנדרשים  והבדיקות  התיקונים  הטיפולים,  כל  את  יבצע  הקבלן 
תחזוקתן של המשאיות ברמת תחזוקה מעולה הנדרשת לשם ביצוע מיטבי של מלוא התחייבויותיו עפ"י  

 . הסכם זה



 

 66 חתימת המציע: _________________

פיקוח, בקרה וצילום לקבלת   .17 הקבלן יתקין, באחריותו ועל חשבונו, בכל רכבי פינוי הפסולת  מערכות 
מידע ועדכונים "און ליין" מרכבי פינוי הפסולת למערכות פיקוח עירוניות. באחריות הקבלן לבדוק מראש  

"א  העירונית מסוג  ברשות  הפועלת  והבקרה  למערכת המעקב  המערכת שתותקן  יתוראן"  את התאמת 
והקבלן יידרש להחליפה ככל שאינה מותאמת אליה כנדרש לצורך מעקב "און ליין" אחר רכבי הפינוי.  

 קוד צפייה בנתוני האיתוראן יסופק ע"י הזוכה למנהל מיד עם הפעלת כל משאית. 

צוע  הקבלן יערוך או יוודא שנערך ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לבי  -ביטוח כלי רכב  .18
העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה עפ"י דין לרבות ביטוח אחריות  
מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי  

י רכב" כולל מנופים,  לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה. למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כל
 מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל   .19
רישיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי  

תקופתי אכן  שנוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו', תקינים. וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך  
 בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק. 

בהתאם   .20 הדרוש  בטיחותי  וציוד  מגן  ציוד  כל  מטעמו,  הפועלים  ולכל  שלוחיו  לעובדיו,  יספק  הקבלן 
)לרבות  להוראות החוק והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם  

נעלי עבודה, בגדי עבודה, אזניות, כובעי מגן, משקפי מגן, אפוד זוהר וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד  
 זה.

הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות בתעבורה נגד תאונות ונזקים אחרים לנפש   .21
 ולרכוש בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג למקום חנייה מסודר. 

 קבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.ה .22

 כל כלי הרכב המועסקים ע"י הקבלן יהיו משולטים עפ"י הסכם המכרז.  .23

 ) איך אני נוהג(.  6לכל כלי הרכב המועסקים ע"י הקבלן תהיה מדבקת נוהל  .24

ם בשימוש  הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי הרכב המצויי .25
במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן  

 דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים. 

ידית על כל אירוע של תאונת דרכים או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע עבודתו  י הקבלן מתחייב להודיע במ .26
 א עובד. למנהל המחלקה ברשות בה הו

הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה   .27
 בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

 

 



 

 67 חתימת המציע: _________________

 ( 4מסמך ח)

 בטיחות בתעבורה   -הצהרה והתחייבות

 

 תאריך:______________    לכבוד                                                                              

     מונסון  -יהוד עיריית 

 א.נ.,

הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות בתעבורה לעבודות קבלנים, הבנתי היטב   .1
 התאם להוראות אלה.את משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול ב

 
 .168ו   585הנני מאשר, שבחברתי מועסק קצין בטיחות בתעבורה הפועל עפ"י התקנות   .2

 
הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות בתעבורה   .3

 בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם. 
 

המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו  הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל   .4
 את ההוראות כלשונן. 

 
הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, בתקנות התעבורה ההוראות וההנחיות לרבות   .5

הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים ,בטיחות  
 מי וכל צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם ובציוד.משתמשי הדרך ,כל הבא מטע

 
בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו   .6

של אחראי מחלקת הביטוח בעירייה, שיכסה כל נזק שיגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים  
 י. כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי או מטעמ

 
 

 שם הקבלן:_________________________ 

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן: 

 שם___________ ת.ז.____________ כתובת___________ ח.פ_______________ 

 שם___________ ת.ז.____________ כתובת___________ 

 כתובת הקבלן_______________________ 

 ______________ מס' טלפון______________   מס' פקס___

 

 

 קצין הבטיחות מטעם הקבלן: 

 שם___________ ת.ז_____________ כתובת___________ מס' הסמכה___________ 

 מס' טלפון_____________  מס' פקס___________________ 

                                          חתימה וחותמת הקבלן:______________ חתימה וחותמת קצין הבטיחות:______________

 



 

 68 חתימת המציע: _________________

 מסמך ט'

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר 

 תאריך:__________ 

 לכבוד 

 מונסון   -יהוד עיריית 

 א.ג.נ.,

 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: מונסון -יהוד . הנני מצהיר בזאת כי עיריית 1

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

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד, שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים  
לע או  לחוזה  צד  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  שאחד  או  ברווחיו  או  עם  בהונו  סקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  - העירייה; לענין זה, "קרוב" 

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

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

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

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

                  

 . בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

(: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  יש למחוק המיותר)  אין לי/יש לי בין חברי מועצת העירייה  
 ואף לא סוכן או שותף. 

( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  יש למחוק המיותר)  אין/יש
עתי או שאחד מהם מנהל או  עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של העירייה באמצעותו הגשתי את הצ

 עובד אחראי בו. 

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.  -( בן יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי

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

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

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

 לאו תנאי הסעיף. א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהתמ 122סעיף 

 

 חתימת המציע: __________________  שם המציע: ___________________  



 

 69 חתימת המציע: _________________

 מסמך י'

 הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז - הסכמה/אי

 )נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע( 

המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי ההליך, לרבות הצעתו על כל  
חלקיו ובכל שלב שהוא להליך, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה )יש למלא בחלופה  

 המתאימה(: 

  מסכים לחשיפת כל מסמכי ההליך מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו.  .1

 או:

יסוד   .2 ועל  לפי הפרוט  ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים,  מסכים לחשיפת חלק ממסמכי ההליך 
  הטעמים הבאים:  

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:  
 ___________________________________________________________________________

______________________________________________________ _____________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

__________ _________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:  
______________________________________________________________ _____________

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

__________________ _________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

_________________________________________________ __________________________ 

 

 לא תידון.  -יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה 

 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר. 

 

 _________________ 
  חותמת וחתימת המציע  

 

 

   הבהרה

תתן דעתה לעמדת המציע ולנימוקיו, אך ההחלטה אם לחשוף את המסמכים   מובהר בזאת, שהעירייה 
ואילו מסמכים לחשוף מתוך מסמכי ההליך של המציע, מסורה בידי העירייה, בלעדית, אלא אם צו של  

 ערכאה משפטית יחייב אחרת.
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 ( 1מסמך יא)    

 
 מפרט טכני 

 

 

 

 

 10/2022מכרז   

 

 לביצוע עבודות גינון והשקיה, טכני  פרט מ

 אחזקת גנים ופיתוח

 בתחומי שיפוטה של עיריית יהוד מונוסון
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 מפרט השירותים 

 

 :הגדרות

 למונחים הבאים המשמעות כדלהלן: 

 .מונסון-יהוד עיריית  "העירייה"  

 .ביצוע מכרז זהלצורך  ידו על שהוסמך מי או העירייה של איכות הסביבה וחזות העיר אגף מנהל " "המנהל

 .עבודות הקבלן ביצוע על לפקח המנהל ידי על או/ו  העירייה ידי על שמונה מי " "המפקח

 משנה,  הפועל קבלן כל ומורשיו המוסמכים, לרבות הקבלן של נציגיו  הזוכה במכרז זה, לרבות הקבלן "הקבלן"

 .העבודות בביצוע ומטעמו בשמו

של שטחי   " העבודות" שוטפת  נוספות/חד תחזוקה  גינון  עבודות  ו/או  ההשקיה  ושל מערכות  פי    פעמיות-גינון  על 

 .מסמכי המכרז על כל נספחיו, ובעיקר תיאור העבודה ותנאים

 הקמת גנים חדשים ו/או הכשרת שטחים חדשים נוספים שאינם מגוננים  "עבודות פיתוח"

ידי על  ובהתאם להזמנות עבודה שיוצאו  העירייה מעת לעת, בהתאם    והכל כמפורט במפרט הטכני, 

 הבלעדי  לתקציבים מאושרים על ידה ולשיקול דעתה

אינטנסיבי" גינון     "גינון  השקיההבשטח  עבודות  מערכת  פרחים,    כולל   , שיחים  עצים,   צמחייה 

 דשא וכיוצא בזאת, המחייבים טיפול ברמה גבוהה כמפורט במפרט הטכני.            

 שטחי בור  כל מה שאינו שטח אינטנסיבי ו/או חורשה  -סטנסיבייםשטחי אחזקה אק "גינון אקסטנסיבי"

 שטחי אדמה לא מפותחים ללא צמחייה או דשא 

גינות " שטחי גינון" גינות כלבים,  ורחבות,  עצי רחוב  הציבוריים, החורשות והרחובות,  וחצרות של מוסדות    הגנים 

גינון   בחוברת  במכלים חינוך,  שיפורט  שטח  כל  וכן  למבנים  ומחוץ  בתוך  סוג  כשטח    מכל  המכרז 

ללו בהגדרת הגנים כל השטחים שיתווספו בתקופת החוזה לרבות השינויים שיחולו    לתחזוקה. כמו כן ִיכָּ

 בהגדרות התחזוקה של השטחים השונים. 

 רורה.  חלק מהעיר, שקיימים בו שטחי גינון, שגבולותיו מתוחמים בצורה ב  "אזור"

 עובד קבלן שיופקד מטעמו על ניהול העבודה והעובדים באזור. הקבלן יידרש לקבל את  "  מנהל עבודה"

אישור העירייה למינוי מנהל העבודה. מנהל העבודה צריך להיות מקצועי ומנוסה בעל תעודה של גנן  

  דומה להיקף העבודה  שנים לפחות וניסיון מוכחים בניהול עבודה בהיקף  3לפחות ו בעל ותק של    2  סוג

תנאי זה הנו    -מיועד הן מבחינת כוח אדם שיעבוד תחתיו והן מבחינת גודל השטח ומורכבותו  לה הוא

   תנאי עיקרי

 בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

גנן סוג    בעל תעודה של ו  השקיהמערכות  עובד בעל תעודת הסמכה בתוקף של בוגר קורס מפעיל    " אחראי השקיה"

בהפעלת מערך המים והדישון לרבות שליטה ותחזוקה של תחומי  שנים לפחות וניסיון    5בעל ותק של    1

 והבקרה.  ההשקיהמערכות   בתחום אוטומציה והבקרה הממוחשבת 

 פעמיות שאינן נכללות בעבודות התחזוקה השוטפת -עבודות גינון חד "  פעמיות-עבודות נוספות/חד" 

נוספים"" יוכשרושטחים    שטחים  ו/או  גנים  בהם  שיוקמו  גינון  פיתוח  עבודות  בהם   כשטחים    שיבוצעו 

ידי                              על  שיוצאו  עבודה  להזמנות  בהתאם  מגוננים,  בכפוף    פתוחים  לעת  מעת   העירייה 
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 בלעדי. ובהתאם לשיקול דעתה ה  לתקציבים מאושרים שיהיו בידה, אם יהיו,                             

 . תיאור העבודה ותנאים מיוחדים נספחיו, ובעיקר                              

פסח,    2               "חג" של  ראשון  חג  עצרת,  שמיני  סוכות,  של  ראשון  חג  כיפור,  יום  השנה,  ראש   ימי 

 שבועות.  שביעי של פסח,              

ו/א     "חומרים" הכמויות  בכתבי  המפורטים  הטכני,  החומרים  המפרט  ו/או  העבודות  בתיאור   ו 

 במסמכי המכרז.   כמפורט                            

 

 הוראות כלליות  .1

 אחזקת הגינון תכלול שני סוגי אחזקה שיופעלו בהתאם לדרישת המנהל: 

 . טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה "י"אינטנסיב

 מפותחים. שטחי בור, שטחי אדמה לא  חורשות  "י"אקסטנסיב

   :שלהלן לפירוט הגננית והטיפול בעשביה בשטחי הגינון בהתאם העבודה כל ביצוע השירותים כוללים: 1.1

כיסוח, טיפול בעצים לרבות עצי רחוב, שיחים ורדים    ,ודישון השקיה, קלטור, גרוף, טיאוט, גיזום זיבול

תחזוקת וטיפול,  עשביה  הדברת  עונתית,  צמחייה  הדברת עונתיים,  סינטטי,  דשא    ,מחלות מדשאות, 

תחזוקת מזיקים,  תיקוני מערכת הדברת  השקיה השקיה,  אביזרי  החלפת   במצעים גינון אינסטלציה, 

חול, שבילים, מדרכות אי תנועה וכיכרות וריקון אשפתונים  שטחי הגינון: כולל משטחי מנותקים, ניקיון 

גרניק   ציבוריים  בגנים הגינון במכשיר  פי שיקול דעת העירייה של עבודות    שיטפת שטחי  על  ביצוע  וכן 

ועוד  שיקום /השבה לקדמות של שטחי עצי הרחוב  הגינון  כל  של  כולל תחזוקה שוטפת  הגנני  . הטיפול 

 בוריות ובכל רחבי העיר. בצירים הראשיים, בגינות הצי

מפרט כללי  )  ביצוע השירותים יהא בהתאם לרמת הדרישות המפורטת, להוראות הכלליות ולמפרט הכללי 1.2

, ומפרט כללי וביצוע של מערכות השקיה  והשקיה בכל הקשור לתיקון  גינון  לגינון והשקיה:    לעבודות 

ועדה בין משרדית משרד    בהוצאת  אחזקת גנים ואופני מדידה בכל הקשור לאחזקת הגן . שני הפרקים

כל מקרה בו לא צוין פירוט העבודה הגננית במלואו ויש ספק לגבי סוג העבודה    .(הביטחון / הוצאה לאור

 . הקבלן על מפרט האחזקה לעבודות גינון המצורף למכרז זה הנדרשת יתבסס

והוראות    ת הכלליותכל העבודות, החומרים, הציוד והעלויות הנגזרות מביצוע מלא ושלם של ההוראו 1.3

לגביהן  פעולות  או  חומרים  למעט  הקבלן,  על חשבון  הן  הכלל,  מן  יוצא  ללא  במפורש    המפרטים  נכתב 

 . במפרט כי הן על חשבון הרשות המזמינה

השייכים    שטחי דריכה פנימיים, שבילים, מדרכות, רחבות וכדומה,מגודל אתר הגינון שטחי הגינון כוללים   1.4

מטר מעבר לגבולות שהוגדרו לאתר. למרות זאת ,התשלום יחושב    1.5רוחב של  לאותו אתר וכמו כן פס ב

 . שטחי המדרך, החניות והנסיעה השונים כולללפי שטח הגינון נטו 

שיחים,   כגון: מדשאות, עצים,)השטחים הם שונים ויכולים לכלול את כל סוגי האלמנטים בשטחי הגינון  1.5

הנ"ל בצירופים    או חלקים מהאלמנטים  (בור, שבילים ורחבות וכד'צמחי כיסוי, פרחים חד שנתיים, שטחי  

 שונים. 

הגיש את    הקבלן הזוכה יבדוק את השטחים לפני הגשת הצעתו ויהא מודע למצבם של השטחים בטרם 1.6

 . הצעתו

שהיא מכל מן וסוג ברחבי העיר בשטח השיפוט של   לא יבצע כל עבודה פרטיתמובהר מפורשות כי הקבלן   1.7

 נוסון.   העיר יהוד מו
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תוך   1.8 ותוכנית   30על הקבלן להעביר  ושבועית  עבודה חודשית  זכייתו במכרז תכנית  השקיה    ימים מיום 

בתחילת   לעירייה  תוגש  אשר  לאישורה  והן  המכרז  לעירייה  המלל  ברמת  הן  מפורטת  תהא  התוכנית 

 ותאושר ע"י מנהל האגף.  אנט 'כתרשים ג

ם ומלא של העבודה במסגרת ההסכם וללא תשלום  וד הנדרשים לביצוע מושלהצי הקבלן יספק את כל   1.9

)  ,נוסף הצנרת  אביזרי  /עליתכל  לחץ,    (טמונה  וסת  מסנן,   , ממטירים,  מגופים  סלונאידים,  ,מחברים, 

בדרג   ושלוחות  משניים  ראשיים,  צינורות  נדרש    6/10ברזים,  קוטר  ציוד  ובכל  כולל  והכלים  החומרים 

 ויהיו בתוקף ובעלי תו תקן ישראלי.  הקבלןע"ח  יסופקו השקיה, דשנים, זבלים, חומר הדברה ועוד  

ותפעולן  1.10 תקינותן  שלמותן,  אחזקתן,  על  אחראי  יהא  הזוכה  הקבלן  החוזה  תקופת      במשך 

 מערכות ההשקיה באתרים בכל ימות השנה.  של כל  

  נוי במפרטייתכן שי   ומשום כך    (עיר ירוקה)מקיימת בעיר מדיניות של גינון מקיים    יהוד מונוסוןעיריית   1.11

ציבוריות    חל איסור לרסס גינות  לקיים את הוראות המנהל  מחויבהאחזקה ומדיניות ריסוסים הקבלן  

 ומוס"ח. 

, על הקבלן לדווח ברמה היומית על העבודות  שבוצעו כולל תיעוד  םהעירייה מנהלת יומני עבודה דיגיטליי 1.12

"טלפון חכם" סלולרי כולל חבילה  מהשטח. על הקבלן לספק למנהל העבודה לאיש ההשקיה ולצוות הגינון  

הטלפון יהיה    .לאורך כל יום העבודה הכולל תוכנה להעברת מסרים כתובה והעברת מדיה ""אינטרנט

 . רך כל יום העבודהבמצב הפעלה וצלצול לאו

בעצמו על    והוא ידאג  הקבלן יהיה אחראי על כל הכלים והחומרים שישתמש בהם לצורך ביצוע העבודה ,   1.13

 .חשבונו לאחסנתם במקום בטוח ונוח לגישה, כדי לאפשר עבודה רצופה וללא עיכובים 

ולאחר    העירייה החלפת מנהל העבודה מטעם הקבלן או איש ההשקיה תהיה לאחר אישור מנהל מטעם   1.14

         הצגת מסמכים מתאימים של מנהל העבודה או איש ההשקיה המחליף.  

הקבלן יבצע ריקון יום יומי של הפסולת מתוך אשפתונים הנמצאים בשטחי הגינון )המוצבים ושיוצבו   1.15

ובנפח וממדדים התואמים את    רמילימט  0.6  –בעתיד( והחלפת שקית פלסטיק חדשה בעובי שלא יפחת מ  

על    שעות.  18ובכל מקרה לא ימצא פריט של פסולת שלא פונתה יותר מ    10:00שפתון וזאת עד השעה  הא

ירוק.                                                      / כחול  בצבע  יהיו  השקיות  מונוסון  יהוד  עיריית  "בשרות  כיתוב  יהיה                                                השקית 

הפסולת יהיה    צבע השקיות בפחי  –ימי ב ' ד' ו'    צבע השקיות בפחי הפסולת יהיה ירוק.  – ימי א' ג' ה'  

 רכישת השקיות הפלסטיק ואספקתם תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.   כחול. 

הקבלן יספק ע"ח שקיות למתקני השקי קקי הוספת שקיות במתקנים המותקנים בשטחי הגינון הציבורי   1.16

 מתקנים.  40פזורים כ כיום 

 

  :נושא המכרז .2

המכרז הינו לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של אתרים כהגדרתם במסמך ז' למסמכי המכרז וכן לביצוע   .א

עבודות פיתוח של שטחים פתוחים נוספים בהתאם להזמנות שתבחר העירייה להוציא מעת לעת עפ"י שיקול  

מסמך ה' למסמכי המכרז וכמפורט במפרט הטכני    –דעתה הבלעדי הכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם 

 מסמך ח' למסמכי המכרז  -

עבודה   .ב לכל  נפרד  במכרז  לצאת  ו/או  אחרים  לקבלנים  פיתוח  עבודות  למסור  רשאית  העירייה  כי  מובהר 

 .ועבודה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה 
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באים, אשר יבוצעו עפ"י הנחיות ופיקוח  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העבודות יכללו את הפרטים ה .ג

  ל"(להלן: "המנה )ו/או מי מטעמו  איכות הסביבה וחזות העיר מנהל אגף

המשמשות להשקיה, ושימוש יומיומי בהן לצורך  והאביזרים  אחזקה ותחזוקה בלבד של מערכות    – השקיה   .ד

העבודה לפי הוראות המנהל ללא  השקיית השטחים, לרבות תיקוני צנרת ואביזרים בו שהתקלקלו במהלך  

  .תמורה נוספת

  .בפיקוח המנהל ועל פי הנחיותיו –זיבול בזבלים אורגניים ודישון בדשנים כימיים .ה

 . אוורור השטחים ע"י קלטור ועידור    .ו

  .גינון, טיפוח וטיפול בצמחיה אשר בשטחים    .ז

  .החלפת צמחים ועצים יבשים וחולים בחדשים .ח

  .השלמות בשטח הגינון בכמות כפי שיורה המנהלשתילת צמחים  .ט

  .שתילת עצים השלמות בשטחי גינון בכמות הנדרשת     .י

 גיזום ועיצוב עצים צעירים ובוגרים.   .יא

  .גיזום ועקירת עצים מסוכנים .יב

בעל  הגוזם יהיה  וטרקטור סל , ומפנה   הכולל גוזם מומחה, מפעיל מנוף גיזום  צוותע"י  יתבצע  עצים  הגיזום   . יג

   , בעל אישור עבודה בגובה בתוקף.תעודת גוזם מומחה של משרד החקלאות ,בעל ניסיון של לפחות שנתיים

הסרת מפגעים של שורשים של עצים צעירים ובוגרים, לרבות במדרכות, כולל החזרת המצב למעבר בטוח   .יד

  .ומרוצף

 תר אחר שיורה המנהל.  ניקוי וטיאוט שבילים פנימיים ורחבות מרוצפות בגנים הציבוריים או בכל א .טו

 שטחי הגינון בהתאם לתוכנית עבודה.  לקבלן יהיה רכב תפעולי הכולל מיכל וגרניק לביצוע ניקיונות .טז

אליו יורה   למקום מוסדר   ניקוי ופינוי אשפה מכל השטחים המגוננים כולל ערוגות ברחובות וכל השצ"פים .יז

 המפקח. 

 .השמירה על חורשות נקיות מעשבייה לפי הנחיות העיריי  . יח

הדברת מחלות ומזיקים לפי הצורך כולל טיפול מונע בחדקונית הדקל לפי הנחיות משרד החקלאות בשטחי   .יט

  .האחזקה

  .הדברת שטחי בור בשטחי האחזקה .כ

בשטחי   .כא מזיקים  או  נגד מחלות  ריסוס  מגוננים  תנועה  ואיי  הגינון,  בתוך שטחי  במדרכות  עשביה  הדברת 

  .האחזקה

לא תשתול את כל    ם של פרחי עונה לשנה ע"ח הקבלן. במידה והעירייהשתילי  160,000אספקה ושתילת   .כב

  .פרחי העונה, תוכל להחליפם בצמחים רב שנתיים עפ"י תמחור שווה ערך

 . טיפול ואחזקת גינות כלבים כולל ניקיון יומי וניקוי צואת כלבים .כג

  .כל מטלה נדרשת נוספת הקשורה בביצוע העבודות נשוא ההסכם .כד
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ולהצטייד בציוד ובמכשירים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות באופן מושלם ובכל הנוגע    על הזוכה להשתמש .כה

לצוות גני  ואחד    לאיש ההשקיהאחד למנהל העבודה, אחד    - לפחות שלושה כלי רכב  :  לרכבים לכל הפחות

שטיפה  מערכת  רכב תפעולי כולל  .  , רכב אחד לפחות מתוך השלושה יהיה טנדר פתוח עם וו גרירההילדים

   מטר.  25לפחות  וחיבור זרנוק עד ליטר    300מיכל  , 20/80בלחץ מים ואוויר ביחס 

 מקומות ישיבה.   3בעל   רכב תפעולילצוות גני הילדים 

בכל רכב תותקן מערכת מעקב לוויינית לשליטה בקרה וניהול, אשר תאפשר לעירייה לעקוב אחרי מיקומם  

את   ביצעו  הם  כי  ולוודא  הרכבים  כי  של  יתחייב  המציע  להוראות.  ובהתאם  להסכם  בהתאם  העבודות 

לעירייה תהא גישה למערכת לוויינית זו והתקנת המערכת במחשבים של משרדי מחלקת גנים ונוף בעירייה  

 .והכל בהתאם להוראות העירייה ,תהא על חשבונו

ק"מ    10ר אינו עולה על  או בסביבותיה במרחק אש  יהוד מונוסוןעל הזוכה יהא להחזיק מחסן בתחום העיר   .כו

  ., אשר בו יאוחסן כל הציוד והחומרים הנדרשים לשם ביצוע העבודהיהוד מונוסוןמהעיר  

- התשס"א ,על הזוכה לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים .כז

הקבלן הזוכה יעביר  . ל נ"ולשמור בתיקו האישי של כל עובד מטעמו אישור משטרה שניתן לפי החוק ה   2001

 .לעירייה אישור משטרה של כל עובד שיבצע עבודתו במוסדות כמפורט בחוק כאמור

 התחייבויות הקבלן  .3

הגינון,    את כל העבודות הדרושות לאחזקה שוטפת, תקינה, נאותה ומקצועית של שטחיעל הקבלן לבצע    3.1

פי מסמכי   על  כל העבודות המפורטות  ביצוע של  ונספחיולרבות  וכל עבודות האחזקה הדרושות    המכרז 

 לדעת המזמין לאחזקה תקינה של שטחי הגינון. 

תתבצע על    הקבלן מתחייב לבצע תדריך בטיחות לכל העובדים שיועסקו על ידו בהקשר למכרז זה. ההדרכה 3.2

עובד לכל  כנ"ל  הדרכה  לבצע  מתחייב  הקבלן  כנ"ל.  להדרכה  מוסמך  בטיחות  אחראי  שיועסק    ידי  חדש 

  2נספח ד' לפרק    בהקשר למכרז זה. הקבלן מתחייב להחתים את כל העובדים על נספח הוראות בטיחות

עבודה חדשה ו/או מיוחדת    )לאחר שעברו הדרכה כנ"ל. הקבלן מתחייב לבצע הדרכת בטיחות בכל מקרה של 

 בעיר.   הבטיחותי ביחס לעבודה הכללית שמתבצעת  אשר יש בה חידוש בהיבט

ל 3.3 מתחייב  לשנה. הקבלן  אחת  לפחות  כנ"ל  העובדים  והחתמת  הבטיחות  תדריך  של  ריענון  הקבלן    בצע 

בתוקף לעבודה    מתחייב כי כל עבודה בגובה תתבצע רק על ידי עובד שהוסמך לעבודה בגובה ונושא אישור

 בגובה, אישור שתואם את אופי העבודה.  

הוראות בטיחות המצ"ב לחוזה זה  נשואות מכרז זה בהתאם לנספח  הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות 3.4

   החוקים ותקנות הבטיחות הרלוונטיים לכל עבודה בכל זמן. וכן על פי כל

תיאור    למסמכי המכרז  ניקיון(   9בנספח  )הקבלן מתחייב לבצע סריקות ניקיון על פי הדרישה המפורטת   3.5

תיעשה בכל יום    יקיון)בכל שטחי הגינון שמצויים באזור שבאחריותו. סריקת הנ העבודה ותנאים מיוחדים

יודגש כי בצירי    הגן.  , ותכלול החלפת שקיות באשפתונים ואיסוף ופינוי כל פסולת משטח   10:00עד שעה  

. אחת לשבוע לפחות    07:30בהם סריקת הניקיון תתבצע עד השעה    (רחובות ראשיים ומשניים)התנועה  

 ק. ובהתאם לצורך יבוצע הברשה במטאטא מכני ושטיפה עם מכשיר גרני

העבודה    ימים בכל שעות יום העבודה , לפני מועד תחילת העבודות מנהל  10במשך    -חפיפה בין קבלנים      3.6

היוצא והמפקחים    באזור , אחראי השקיה של הקבלן הזוכה יבצעו חפיפה והכרת השטח בתאום עם הקבלן

ה במסגרת ההסכם  תמור  על כל השטח ומערכות ההשקיה כולל פגישות עם המפקחים ומנהל המחלקה ללא

 וללא כל תשלום נוסף. 
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הקבלן מתחייב להביא על חשבונו, על פי הוראות המפקח והנחיותיו, את שטחי הגינון לרבות מערכות       3.7

יום ממועד תחילת    60ההשקיה המצויות בהם למצב הרצוי על פי המפורט בנספחים א', ב', ג' וזאת תוך  

חים בעת קבלת השטח . במקרה הצורך והיה וצריך השלמת  ביצוע הסכם זה וזאת ללא קשר למצב השט

צמחים או אביזרי השקיה יתועד המקום ע"י הקבלן והמפקח והעיריה ראשית להחליט האם לספק את  

החסר או לא לקבלן לשם השלמה שתילים ואביזרי השקיה שיידרשו לצורך עבודות אלו יסופקו או יוזמנו  

בלן ללא תוספת תשלום . יודגש כי העירייה תשלם רק עבור חומרים  ע"י העירייה העבודות יבוצעו ע"י הק

 .שסופקו על ידי הקבלן ואושרו לתשלום ובלבד שנתקבל על כך אישור בכתב ומראש על ידי המנהל

מעבר   3.8 נוספות,  והשקיה  גינון  פיתוח,  עבודות  לבצע  מתחייב  הוא  העירייה,  ידי  על  יידרש  שהקבלן  ככל 

  שוטפת. התשלום עבור עבודות אלה יהיה לפי המחירים על פי מחירון דקללמתחייב במסגרת התחזוקה ה

  100%היקפן הכספי המצטבר של עבודות נוספות בכל שנת התקשרות יהיה עד    25%בניכוי  שיפוצים מורחב  

לחלוקת   בנוגע  הבלעדי  הדעת  שיקול  בעלת  תהיה  והעירייה  גינון  אחזקת  לעבודות  ההתקשרות  מהיקף 

 .כי אין העירייה מתחייבת למסירת עבודות אלו לידי הקבלן המתחזק עבודות אלו. מובהר

עבודה,   3.9 מנהל  העבודה:  ביצוע  לצורך  לספק  מתחייב  עובדיאיש  הקבלן  ומספר  יפחת  גינון    השקיה  שלא 

מדרישת המכרז. בכל מקרה של שינויים בגודל שטחים שיימסרו לקבלן לתחזוקה החישוב להוספת/גריעת  

 דונם לעובד.  20  – כמפורט כאן עובדים יהיה 

 צוות גינון עירוני

וכל שאר    (כהגדרתו)השקיה    איש   (כהגדרתו)מנהל העבודה  ,  עירברחבי ה  י הגינוןהקבלן באזור עובדי  נוכחות  

בהתאם למפרט במכרז  במשך כל שעות העבודה ויבצעו עבודות אחזקה    עובדי הגינון יהיו נוכחים בשטחי העבודה

 זה.

 שעות עבודה ניידות מס עובדים העובד

דאבל   1 מנהל עבודה  טנדר  עבודה  רכב 
לניוד  קבינה   יכולת  בעל 

 העובדים וכלי העבודה 

 14:30  – 06:30ה'   -א' 

 13:00-  06:30  -ו' 

 14:30  – 06:30ה'   -א'  טרקטור משא  1 איש השקיה 

 13:00-  06:30  -ו' 

בעל   11 צוות גינון   תפעולי    3רכב 
 מקומות ישיבה וארגז  

 14:30  – 06:30ה'   -א' 

 13:00-  06:30  -ו' 

  3 16 סה"כ

 

 צוות גינון עירוני מועדי ביצוע העבודות

סיום  המשימה  שעות 
 המשימה 

מס  תיאור פעילות 
 עובדים

 

תנועה     – אי 
 צירים מרכזים 

יום    סריקה והרמת פסולת 07:30עד השעה  
 יומי 

 גינון עובדי   6

שקיות   10:00עד השעה   ניקיון שצפים   והחלפת  ניקיון 
באשפתונים , טיאוט בדלי  
בסמוך   וגרעינים  סיגריות 

 עובדי גינון  8
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טיאוט   הישיבה  למוקדי 
ענפים   ופינוי  י  ימ פסות 

בהתאם  )טיפול   גנני 
   (למפרט 

גנני   טיפול  יום 
)בהתאם 
לתוכנית  

 עבודה שבועי( 

ביצוע כל העבודה הגננית   14:30עד השעה  
והטיפול בעשביה, קלטור,  

גרוף, טיאוט, גיזום  
כיסוח, טיפול בעצים  

שיחים ורדים עונתיים,  
צמחייה עונתית, תחזוקת  
מדשאות, דשא סינטטי,  

מערכת   בדיקת תקינות 
השקיה, ניקיון שטחי  

הגינון: כולל משטחי חול,  
שבילים, מדרכות אי  
תנועה וכיכרות וריקון  

בגנים   אשפתונים
שטחי   שטפתציבוריים 

 . הגינון במכשיר גרניק

 עובדי גינון   12

על   בקרה 
 תוכנית עבודה  

תוכנית   14:30עד השעה   ביצוע  על  בקרה 
למפרט,   בהתאם  העבודה 
עבודה   יומני  ומילוי 

 דיגיטליים 

2   / עבודה  מנהל 
 איש השקיה 

שטחי   שטיפת 
 גינון 

עבודה   14:30עד השעה   לתוכנית  בהתאם 
 שבועית  

עבודה/   2 מנהל 
 עובדי גינון 

 

 רשימת הציוד וכלים הנדרשים  לעבודה יום יומית צוות גינום עירוני

 להלן רשימת הציוד הכלים והמשאבים הנדרשים לעבודה 

 הערות כמות שם הכלי 

 טרקטורון כיסוח   

 כולל מיכל איסוף 

מערכת היגוי דו מנופית    2022שנת יצור   1

פלדה   לוחות  עשוי  החיתוך  פלטת 

סכיני    3המכילה    heavy dutyקשיחות  

 חיתוך יכולת לכיוון גובה החיתוך 

 עגלת נגררת 
בתוקף,   1 וביטוח  רישוי  עם  תקינה, 

 מ'  2.5מ' *  1.5מידות מינימום 

 2 טרקטור גיזום 

ימים  

 בחודש 

 ניתן להיעזר במיקור חוץ 

  4 מכני חרמש 

 לצוות גני ילדים ולצוות אחזקה 2 מטאטא מכני לדשא סינטטי 
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מים   בלחץ  שטיפה  מערכת 

ביחס   ,מיכל    20/80ואוויר 

וחיבור    300 לפחות   ליטר 

 מטר  25זרנוק עד 

לתוכנית   1 בהתאם  גינון  שטחי  שטיפת 

 עבודה שבועית 

גב   דגם    15מרסס   ליטר 

solo  או שווה ערך 

להדברת להדברת   2 אחד  ועוד    עשבים 

להדברת   מרסס  ומזיקים.  מחלות 

 יסומן בצורה בולטת  מחלות ומזיקים

נפח   1 מרסס מכני נגרר   מנוע  עם  לכל    100תקין  ליטר 

 הפחות, ניתן להסתפק בכלי לאזור 

אורך   מכני  שרשרת  מסור 

 ס"מ  40הלהב 

 לחיתוך גזעים   1

אורך   מכני  שרשרת  מסור 

 ס"מ  55הלהב 

 לחיתוך גזעים   1

 לצוות גני ילדים ולצוות אחזקה 2 מסור גבהים טלסקופי 

מכל   8 כלי עבודה  

 סוג 

ברזל,   מגרפות  ,מעדרים,  קלשונים 

מגרפות עלים, טוריות, מקלטרת , אתי  

משור    חפירה, כלים ידניים, מטאטא,  

 ידני 

מוט   2 מגזמת גבהים  סכינים    120אורך  אורך    60ס"מ 

 ס"מ 

 לכל עובד   מזמרות 16 כלים ידניים 

 מ'   6מ' ואחד בגובה  2בגובה  2 סולם  

  2 מריצות  

 להיעזר במיקור חוץ ניתן   1 מתחחת דשא  

 ניתן להיעזר במיקור חוץ  1 דשא  תמדללת ומאוורר 

 בר לפחות  208  גרניק נייד לניקיון גני ילדים 

 

 גני ילדים  צוות גינון

 י גני הילדים יהיה בליווי מאבטח שתספק העירייה. אזורתוך הקבלן ב עובדי נוכחות 

 חל איסור על כניסת עובדים ללא ליווי מאבטח.  
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בהתאם למפרט במכרז  במשך כל שעות העבודה ויבצעו עבודות אחזקה    עובדי הגינון יהיו נוכחים בשטחי העבודה

 זה.

מס  העובד
 עובדים

 שעות עבודה ניידות

  + צוות    2ראש 
 עובדים גינון 

 14:30  – 06:30ה'   -א'  מקומות  3רכב תפעולי  3

לעיל   האמור  למרות 
ניתן   לא  אשר  עבודות 
היום   בשעות  לבצען 
אחה"צ   בשעות  יבוצעו 
כל   לקבלן  תשולם  ולא 
תוספת מחיר בגין ביצוע  

 עבודות אלו. 

  1 3 סה"כ

 

 בגני הילדים  מועדי ביצוע העבודות

שעות  המשימה 
 עבודה

מס  תיאור פעילות 
 עובדים

 

תחזוקת שטחי  
הגינון  בגני  

 ילדים  

עד השעה  
14:30 

גנניוניקיון   בהתאם   טיפול 
 למפרט   

3   + צוות    2ראש 
 עובדי גינון 

 

 רשימת הציוד וכלים הנדרשים  לעבודה יום יומית בגני הילדים 

 הערות כמות שם הכלי 

  1 מכני חרמש 

 לצוות אחזקת  גני ילדים  1 מטאטא מכני לדשא סינטטי 

שרשרת מכני אורך להב מסור  
 ס"מ  40

 לחיתוך גזעים   1

 לצוות אחזקת שצפים  1 מסור גבהים טלסקופי 

מכל   2 כלי עבודה  
 סוג 

קלשונים ,מעדרים, מגרפות ברזל, מגרפות עלים,  
ידניים,   כלים  חפירה,  אתי   , מקלטרת  טוריות, 

 משור ידני  מטאטא, 

 ס"מ  60ס"מ אורך סכינים    120אורך מוט   1 מגזמת גבהים 

 לכל עובד   מזמרות 3 כלים ידניים 

 מ'   2בגובה  1 סולם  

 לצוות גני ילדים 1 מריצות  
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 . את העבודות בכל ימות השנההקבלן מתחייב לבצע  3.10

שישה    ויהי לכל צוות העובדים ללא יוצא מן הכלל  ככלל שעות מתן שירותי תחזוקת הגינון בשטחי העיר   3.11

בין השעות:  ואילו ביום ו' ובערבי חג      14:30ועד    06:30בין השעות:    ראשון עד חמישי   בימים :  ימים בשבוע

צוות גני הילדים    14:00עד השעה    08:30שעה  היהיו מ   הילדיםבתוך גני  שעות העבודה    .13:00ועד    06:30

 בשטחי הגינון הציבורי . 08:30 – 06:30יועסק בין השעות 

למרות האמור לעיל עבודות אשר לא ניתן לבצען בשעות היום יבוצעו בשעות אחה"צ ולא תשולם לקבלן   3.12

 . כל תוספת מחיר בגין ביצוע עבודות אלו

ברחבי העיר במהלך  ה  וסדות חינוך יהיו זמינים למנהל מחלקת גינון לכל עבוד למרות האמור לעיל צוותי מ  3.13

על פי החלטת  -לפי דרישתו.  לכל עבודה ותגבור עבודות בעיר  14:30ועד שעה    06:30שעות העבודה משעה  

 . המנהל בהתאם לשיקוליו וצרכיו

עובד השקיה שישמש ככונן  הקבלן מתחייב להפעיל  לביצוע טיפול בנזילות מים ונפילת עצים.    24/7כונן   3.14

המופנות אליו ע"י המוקד העירוני ו/או ע"י נציג מטעם העירייה    יום ולילה ואשר יטפל בכל הקריאות

רציף. לכונן יוצמד רכב לביצוע תפקידו. למען הסר ספק יובהר כי בגין הפעלת    ומשום כך עליו להיות בקשר

 .כונן ייכלל במס' העובדים הנדרש  תשולם לקבלן כל תוספת תמורה וכי עובד  עובד כונן לא

או   3.15 יכולה להתבצע במשמרת אחת  בין שתיים לשלוש משמרות עבודת הקבלן  בימימה  עובדת  העירייה 

ועד    06:00מספר משמרות והכל בהתאם להחלטות העירייה. העבודות יכולות להתחיל בכל שעה החל מ  

22:00   

בימי המנוחה הכוללים שבת וחג והקבלן יידרש    יכול והעירייה תדרוש מהקבלן לבצע עבודות שוטפות גם  3.16

לספק את המשאבים ולבצע את העבודה בהתאם לדרישות העירייה תשלום עבור העבודה הינו עלות פועל  

 ₪50 +  350כפי שמופיע במכרז 

 העבודות בשבת וחג יכללו בעיקר עבודות שבסיסם הסרת מפגעים תברואתיים בשטחים המגוננים.  3.17

 

 עובדים

  בעלי ת.ז. ישראלית  18יועסקו על ידי הקבלן יהיו בעלי ניסיון בעבודות גינון, בוגרים מעל גיל  העובדים ש 3.18

 קב"ט העירייה. ע"י בתחילת כל שנה או אישורי עבודה תקף בישראל ויאושרו 

מהעובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות עפ"י חוזה זה יעבדו בימי    25%הקבלן מתחייב שלפחות   3.19

הדתות האחרות בכפוף לאמור בכל דין בכל מקרה של היעדרות העובדים בחגי דתות אחרות ינוקה  חג של  

או לחילופין תימסר העבודה    1:25החלק היחסי של ימי ההיעדרות הנ"ל מסה"כ התשלום החודשי דהיינו  

 לביצוע של קבלן ו/או מציע אחר והתשלום ינוכה מהתשלום החודשי של הקבלן. 

בהתאם ל"חוק למניעת העסקה של עברייני מין    ת ישראלמשטרמאישור  בכל שנה  ציג  על הקבלן יהיה לה 3.20

  " לגבי כל עובד שהקבלן יבקש להעסיקו במוסדות חינוך. למניעת ספק, 2001מסוימים, תשס"א    במוסדות 

   ישראל. הקבלן לא יוכל להעסיק עובד כלשהו במוסדות חינוך שלא נתקבל לגביו אישור כאמור במשטרת

  ן להגיש לעירייה בטרם יתחיל בביצוע העבודות או בטרם יעסיק עובד חדש רשימה שמית של על הקבל  3.21

הקבלן    העובדים הכפולה ממספר העובדים אותו או צריך להעסיק בפועל. רק לאחר אישור העירייה יורשה

 להעסיקו/ם. 

ל המסמכים  כ  כולל  "השקייה   חראיא"  ,  "מנהל העבודה"לפני תחילת העבודות יציג הקבלן למנהל את   3.22

 .השונים של הרכבים והכלים תוהרישיונוהמעידים על הכשרתם וניסיונם וכן יציג את כל הציוד  
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כהגדרתו "מנהל עבודה"    במפרט לעיל בעל ניסיון והשכלה כמתבקש  הכהגדר  "עבודהמנהל  "ימנה הקבלן   3.23

כי  .   עצמית ברכב    מנהל העבודה יודגש  ניוד  יכולת  בעל  נוסעים של  טנדר  מסוג  צריך להיות    5בעל תא 

לרכב יהא וו  פתוח.  הכולל ארגז  ,  ודומיהם    l200מושבים כדוגמת טויוטה הילקס, ניסן נבארה, מיצובי  

, הרכב  פינוי גזם במידת הצורךוגרירה מאושר ברישיון הרכב בעל יכולת לניוד העובדים וכלי העבודה,  

)למעט בתקופת ההתארגנות( הרכב עם רישיון וביטוח חובה בתוקף במשך כל    ואילך לפחות   2022משנת  

תוצמד מערכת איתוראן או דומה לה בעלת יכולת הפקת דוחות יומיים והיסטוריה  תקופת המכרז ,לרכב 

ניתור   אפשרות  הכוללים  לעירייה  למערכת  לכניסה  סיסמאות  יעביר  הקבלן  אחורה,  חודש  לפחות  של 

 ברכב יותקן דלקן המתאים לאחת מתחנות הדלק הממוקמות בעיר יהוד מונוסון , רטפון""מסמ

  " אחראי ההשקיה"  לעיל. הקבלן מתחייב להעמיד לרשות  במפרט  כהגדרת  "אחראי השקיההקבלן "ימנה   3.24

את מערכות ההשקיה    את כל הציוד שיידרש כולל כִלי רכב, אביזרים וחלקי חילוף על מנת לתפעל ולתחזק

הזמן.  במצב   כל  ניוד יודמעולה  יכולת  בעל  להיות  צריך  ההשקיה  אחראי  כי  ברכב    גש  תפעולי                             עצמית 

שנת יצור    ,גלגלים וארגז  4  ק"ג    675ק"ג וכושר גרירה    450טרקטור משא ,מנוע בנזין בעל כושר העמסה  

לרכב  ה בתוקף במשך כל תקופת החוזה  . ) למעט בתקופת ההתארגנות( עם רישיון רכב וביטוח חוב  2022

חודש   לפחות  של  והיסטוריה  יומיים  דוחות  הפקת  יכולת  בעלת  לה  דומה  או  איתוראן  מערכת  תוצמד 

 אחורה, הקבלן יעביר סיסמאות לכניסה למערכת לעירייה הכוללים אפשרות ניתור "מסמרטפון". 

כן    עובדים(  16  -להעסיק מספר עובדים ככל שיידרש )ולא פחות מ  לצורך ביצוע העבודות מתחייב הקבלן 3.25

 בהתאם למפרט:    ידאג הקבלן להעסקה רצופה במשרה מלאה 

 שנים ברשויות.                    5)להלן "מנהל עבודה"( בעל ניסיון מוכח של  "מנהל עבודה" 1             

                                                                 מנהל העבודה לא ייכלל במניין העובדים הנדרשים.    

בגודל שטחים שיימסרו לקבלן לתחזוקה החישוב להוספת עובדים    \בכל מקרה של שינויים  גריעת 

 דונם לעובד. 20יהיה כמפורט 

השקיה בנושא  המוסמך  של    אחראי"  )להלן  עובד  מוכח  ניסיון  בעל  השקיה    5השקיה"(  כאיש  שנים 

                                                                                                                   רשויות. ב

עבודתו בעיר 3.26 אזור  יהיו    נוכחות הקבלן באתרי  הגינון  עובדי  וכל שאר  , ואחראי השקיה  מנהל העבודה 

עבודות אחזקה בלבד. עבודות מיוחדות, יישום    במשך כל שעות העבודה ויבצעו   נוכחים בשטחי העבודה

יבוצעו ע"י עובדים נוספים בהתאם לדרישתו ואישורו    עובד מקצועי / צוותעבודת פיתוח ועבודות    חומרים,

 של המנהל. 

עבודה  בהתאם להוראות הבטיחות    ם ונעליבכל עת ובכל זמן יהיו עובדי הקבלן ומנהליו לבושים בבגדי 3.27

יסור על עובדי הקבלן להגיע לעבודה עם מכנסיים קצרים או ללא נעלי עבודה  חל א  .המפורטות בנספח

 ובטיחותיות. תקניות

, הכוללות לוגו של החברה וכיתוב  בצבע כתום  עובדי הקבלן יהיו לבושים בביגוד אחיד עם חולצות זוהרות 3.28

במקרים של עבודה באי תנועה או  סטים     3לכל עובד יהיו   ח, מכנסי דגמ"  "בשירות עיריית יהוד מונוסון"

יהוד   עיריית  "בשירות  וכיתוב  החברה  של  לוגו  הכולל  תקני  זוהר  וסט  ילבש  העובד  לכבישים  בסמוך 

 . מונוסון". שיסופקו ע"י הקבלן

ויעבדו    הקבלן מתחייב לספק לעובדים, על חשבונו, נעלי עבודה תקניות ולדאוג שכל העובדים יגיעו לעבודה 3.29

 תקניות ותקינות.  נעלי עבודהעם   ה במשך כל זמן העבוד 
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אביזרי  3.30 העבודות.  ביצוע  לצורך  שנדרש  בטיחות  אביזר  כל  חשבונו,  על  לעובדיו,  לספק  מתחייב    הקבלן 

אביזרי    הבטיחות יהיו תקינים וראויים לשימוש. הקבלן מתחייב לוודא ביצוע העבודות תוך שימוש בכל

 . העבודות הבטיחות הנדרשים לצורך ביצוע ואישורי 

בתקופת החורף ילבשו העובדים חליפות סערה זוהרות הכוללות לוגו של החברה וכיתוב "בשירות עיריית   3.31

 שיסופקו ע"י הקבלן  יהוד מונוסון"

מי  3.32 להעסקת  מתנגדת  היא  כי  עת  בכל  לקבלן  להודיע  רשאית  העירייה  לעיל,  באמור  לפגוע    מבלי 

העבוד ביצוע  לצורך  השקיה  באופן מעובדיו/מנהליו/אנשי  להחליף  מתחייב  הקבלן  כזה  מקרה  בכל    ות. 

הקבלן    מיידי את העובד/ים שהעירייה מתנגדת להעסקתו/ם בעובד/ים אחר/ים שיאושר/ו ע"י המזמין

השקיה. בכל    מתחייב לקבל את הסכמת המזמין להחלפת מי מעובדיו ו/או מנהל העבודה ו/או אחראי

 אזור.  מקרה לא יותר לקבלן לגרוע ממצבת העובדים בכל

     לצורך ביצוע העבודות במשך כל תקופת ההסכם, ספקהקבלן מתחייב ל 3.33

 הערות כמות סוג

רכב עבודה דאבל קבינה עם ארגז 

שנתון   גרירה,  ואליך    2022ווו 

טויוטה הילקס, לפחות כדוגמת:  

מיצובי   נבארה,    l200ניסן 

בעל    ,ודומיהם הכולל ארגז פתוח

וכלי   העובדים  לניוד  יכולת 

במידת   גזם  פינוי  העבודה, 

וטסט   .הצורך חובה  ביטוח 

יותקן ברכב  דלקן    בתוקף 

הדלק   מתחנות  לאחת  המתאים 

 הממוקמות בעיר יהוד מונוסון 

 עבור מנהל העבודה   1

משא    1 סגור  טרקטור  ארגז  עם 

בעל    2022  וןשנת בנזין  ,מנוע 

העמסה   וכושר   450כושר  ק"ג 

ברכב   .גלגלים  4ק"ג     675גרירה  

לאחת  יותקן   המתאים  דלקן 

מתחנות הדלק הממוקמות בעיר  

 יהוד מונוסון 

 עבור איש ההשקיה  1

מקומות    3רכב תפעולי בנזין עם  

אחורי  בארגז  המצויד    ישיבה 

אורך,    104.6בגודל     116.6ס"מ 

ו רוחב  עומק.  30.2  -ס"מ   ס"מ 

יותקן.    2022שנתון   דלקן    ברכב 

הדלק   מתחנות  לאחת  המתאים 

 .  הממוקמות בעיר יהוד מונוסון

 עבור צוות גני ילדים  1
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 הרכב יחשבו ציוד הכרחי לצורך ביצוע העבודות.   כלי 3.34

את העבודה    עבודה במידה שתמצא ששימוש בהם מעכב  העירייה תהיה רשאית לפסול כלי רכב ו/או כלי 

 .  והקבלן מתחייב להחליפם באופן מיידי

  " או כל כתובת אחרת על פי החלטתיהוד מונוסוןעל כֶלי הרכב של הקבלן יוצמד שלט "בשירות עיריית   3.35

 העירייה. 

תאום    וזאת לאחר  13:30ולסיים בשעה    05:30בימי הרמדאן יורשה לקבלן להתחיל את יום העבודה בשעה   3.36

 . עם מנהל המחלקה

 פיקוח

על    בנוסף ובלי לגרוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לעירייה ולמי מטעמה זכות לפקח  3.37

מנהל מחלקת גינון רשאי לבדוק    עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות בשטחי הגינון.

על ביצוע העבודות וכן    לפקח ולהשגיח   מטעם העירייה בכל זמן שהוא את העבודות ואת ביצוע העבודות, 

על ידי הקבלן בביצוע העבודות ובאיזו    לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית

הוראותיו ואת הוראות נציגיו, בכפוף לאמור   מידה הוא עומד בתנאי החוזה ומבצע הוראות העירייה ואת

המפקח ע"פ שיקול דעתו, יהא רשאי    זה.חו  בחוזה זה למען הסר כל ספקות, סמכויות שיש לממונה על פי

ובכל מקום בעיר לכנס את כל עובדיו, ובנוסף ראשי הממונה לבקש מהקבלן    לדרוש מהקבלן, בכל עת 

התמונות את  במערכת  ולשלוח  עובדיו  את  ומתן    לצלם  נוכחות  בדיקת  לצורך  למפקח  אמיתי"  "בזמן 

  בלן, יחשב הדבר להפרה חמורה של החוזה. כן הק  הבהרות והקבלן יהא חייב לבצע האמור. היה ולא עשה

נתוני היומן יבדקו    סלולר ואינטרנט. דהיינו יומן דיגיטלי.  הקבלן, ינהל יומן על בסיס מערכת תקשורת

 . לשבוע לפחותליום ויאושרו ע"י המפקח אחת 

עבודה  ה  הקבלן בעצמו או באישור המנהל בלבד נציג הקבלן יסייר עם נציג המזמין בשטחי הגינון ובאתרי 3.38

הגינון וכן תינתנה    השונים ככל שיידרש. במהלך הסיור ייערך דו"ח בכתב בנוגע לליקויים שיימצאו בשטחי

לביצוען. אי עמידה    הוראות בנוגע לעבודות שיש לבצע. הוראות לביצוע עבודות יכללו גם לוחות זמנים 

.  לטבלת פיצוי מוסכם   םבלוחות זמנים כנ"ל תיחשב הפרה והמפקח יהיה רשאי לקנוס את הקבלן בהתא

לטבלת פיצוי מוסכם גם מיד בעת שיימצאו    העירייה שומרת לעצה את הזכות לקנוס את הקבלן בהתאם

 ליקויים בשטחי הגינון. 

הדרושות    בנוסף, מוסמך המנהל או המפקח מטעמו, לתת לקבלן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה, 3.39

 ב לפעול על פיהן במלואן. לדעתו לצורך ביצוע העבודות, והקבלן מתחיי

על    מוסכם כי בכל עניין, קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול 3.40

 פיה. 

וכן    הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המנהל,  3.41

 .להנחיותיולציית להוראותיו או בא כוחו ולנהוג בהתאם  

המנהל.    בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי 3.42

לבצע את יהיה  תנאי ההסכם. על הקבלן  עונה על  לפסול עבודה שלדעתו אינה  התיקונים    בידו הרשות 

 הדרושים בהתאם לדרישת המפקח וללא תוספת תשלום. 

 תאום 

שלא    יבצע אישית ביקורת יומית בכל שטחי הגינון שבתחום אחריותו, על מנת לוודא  הקבלן או מי מטעמו 3.43

 חל כל שינוי המחייב תיקון מיידי, הקבלן יבצע כל תיקון המתחייב ללא הנחיה מיוחדת לכך.
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בהם מבוצעות עבודות  ותוכניות העבודה  ובו יפורטו שטחי הגינון  דיגיטלי  על הקבלן לנהל יומן עבודות   3.44

פרט הקשור לביצוע העבודות.    שבוצעו, אביזרים וחומרים שסופקו על ידו וכן כל  מהות העבודותהגינון,  

לתשלום נוסף על התמורה בעד התחזוקה    בכל מקרה של ביצוע עבודה חריגה שהקבלן יהיה זכאי תמורתה

ן יהיה  העבודה של אותו יום. באחריות הקבל  השוטפת ו/או אספקת חומרים כנ"ל יציין זאת הקבלן ביומן

העבודה המאושרים על ידי המנהל/מפקח יהיו    לדאוג לאישור יומני העבודה על ידי המנהל/מפקח. יומני

 לאישור חשבון לתשלום. תנאי מהותי 

ברציפות,    הקבלן או מנהל העבודה ימצאו באזור העבודה במשך כל שעות העבודה, ישגיחו על אופן ביצועה  3.45

 וידאגו לבצע את כל ההוראות ולתקן כל הטעון תיקון. יקבלו הוראות מהמנהל ו/או המפקח  

בידי    הקבלן מתחייב לדווח למחלקה ולמפקח על כל אירוע חריג, במיוחד בנוגע לחבלות, פגעי טבע, הרס  3.46

בו  שהבחין  לאחר  האירוע  למועד  האפשר  ככל  סמוך  ייעשה  הדיווח  וכד'.  בציוד  פגיעות  הקבלן.    אדם 

 . לעירייה ע"י הקבלן וערכו ייקבע ע"י המנהל ויחולו  התרשלות בדיווח תיחשב כגרימת נזק

"אינטרנט" ולהיות זמין    כולל חבילה חכם"  טלפון  "להחזיק בכל עת    " אחראי השקיה"על כל מי שהוגדר כ 3.47

 . מידית לכל פניה בשיחה או פניה כתובה בכל עת לפניות המנהל/המפקח ולהגיב

חפירות    השונות שיש להן נגיעה לביצוע העבודותהקבלן מתחייב לתאם את פעולותיו עם מחלקות העירייה   3.48

 . (בזק/מים כבלים וכד') וכדומה וכן עם כל גורמי תשתית 

בוקר   3.49 בכל  פיסית  יגיע  מטעמו  העירייה  הקבלן מתחייב שאחראי ההשקיה  דו"ח  למוקד  לקבל  מנת  על 

.  היישמוןעיי תמונה או באמצעות  )על כל תקלה וכל פנייה שטופלה כולל תיעוד  ידווח  תקלות לתיקון וכן  

 יהיה זמין בכל עת ובקשר תדיר עם המנהל/מפקח/ממונה ההשקיה.  אחראי ההשקיה

 

 המוקד העירוני ופניות תושבים

 ( שקבע העירייה.  נספח ז' ) SLAהקבלן מתחייב לטפל בכל פניות המוקד שיופנו לטיפולו בהתאם ל   3.50

יטפלה 3.51 ההשקיה  שאחראי  מתחייב  שתתקבל    קבלן  קריאה  בכל   מידית 

. אחראי ההשקיה    במוקד ולמערך ההשקיה באזור וזאת בכל שעות העבודה  ונוגעת למפגעים  העירייה 

ההשקיה או ממלא    אתר את אחראיי   למוקד על אופן הטיפול בקריאה. במידה ומוקד העירייה לא    ידווח

בכל בעיה ולחייב את    ירייה להשתמש בשרותי קבלן מטעמה לטיפולמקומו תוך זמן סביר, רשאית הע 

 הקבלן בעלות הטיפול.  

ידווח  יסגור הקבלן את קריאות המוקד שטופלו דרך האפליקציה ובמידה וקיימת פניה חריגה  כל יום  ב 3.52

 . הקבלן למחלקה/למוקד העירוני

  ת תושב אל מי מעובדי הקבלןהקבלן ינחה את עובדיו לצמצם מגע עם תושבי העיר ובכל מקרה של פניי 3.53

 . יש להפנות את התושב באדיבות למוקד העירוני לצורך הגשת תלונה/בקשה בהקשר לעבודות הגינון

נפילת/קריסת    בכל מקרה שמתעוררת בעיה המצריכה טיפול מיידי לדעת העירייה כגון  –קריאה דחופה   3.54

ולטפל   להתייצבועליו קבלן ר ע"י הקבלן כונן שיוגדעץ/ענף, פיצוץ צינור מים וכד' תועבר קריאה דחופה ל

שמחוץ לשעות    . בכל מקרה שהקבלן יקבל הוראה להגעה פיסית למקום התקלה בשעותבתוך שעהבבעיה  

 . העבודה ישופה הקבלן בהתאם למחירון עבודות נוספות

חוזה   הקבלן מתחייב כי טיפול בתלונות התושבים ו/או המוקד העירוני לא יפגע באחריותו על פי דרישות  3.55

 זה לביצוע העבודות השוטפות ולא יפגע בתוכנית העבודה החודשית. 
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ימים בשבוע על מנת לתת מענה מיידי במקרה של פריצת    7שעות ביממה    24הקבלן מתחייב להיות זמין   3.56

יקבל הוראה להגעה פיסית למקום    –  מים ו/או כל תקלה שמחייבת תגובה מיידית בכל מקרה שהקבלן 

 התקלה בשעות שמחוץ לשעות העבודה ישופה הקבלן בהתאם למחירון עבודות נוספות.

 

 חומרים

 אביזרי , עשבים להדברת וחומרים ומחלות מזיקים להדברת חומרים ,ודישון זיבול חומרי 3.57

 השקיה  מערכות להפעלת  הדרוש כל מתזים ,ממטרות ,טפטוף צינורות ,מחברים ,צינורות,השקיה

 ,הנדרשת בכמות חשבונו ועל הקבלן י"ע יסופקו והתקינה השוטפת התחזוקה  עבודות לביצוע  והדרושים

 .תמורה כל בגינם תשולם ולא ,חלקיו כל על המפרט פי על הכול

 עבודות  לבצע או חומרים לספק הבלעדי דעתה שיקול פי על העירייה י"ע הקבלן יידרש באם ,זאת מלבד 3.58

 יסופקו  ,כאמור הגינון שטחי  אחזקת  של  השוטפת העבודה במסגרת שלא שידרשו  פעמיות -חד /נוספות

  המחירון   פי על  תיקבע העבודות  או /ו  החומרים עבור והתמורה הקבלן ידי על  העבודות  או /ו  החומרים

 החומרים  את לקבלן לספק העירייה רשאית וכן  פעמיות -חד/נוספות לעבודות "דקל" שיפוצים מורחב 

 . הנוספות לעבודות אדם כוח בתוספת  וזאת העבודה את יבצע והקבלן

 . אחזקה  כעבודות מוגדרים שאינן נוספות לעבודות השוטפת האחזקה  בצוותי להשתמש זכות לקבלן אין 3.59

 .העירייה כנגד כך בשל תביעות או/ו טענות כל תהיינה לא לקבלן 3.60

  תו  בעלי ויצרנים ממפעלים ירכשו – הישראלי התקנים מכון מטעם תקנים קיימים שלגביהם חומרים 3.61

 .תקן

 דגימות  ולספק  הרצוי הספק את המנהל לאישור  להגיש  מתחייב הקבלן ,תקן קיים לא  שלגביהם חומרים  3.62

 .המנהל  אישור  לאחר  רק החומרים את יספק הקבלן מקרה ובכל  המנהל דרישת פי  על

 לחומרים  הנוגעים  אחר מסמך כל או /ו  אחריות  תעודות  ,המפקח דרישת פי על ,להמציא מתחייב  הקבלן  3.63

 .ידו על שסופקו אביזרים או/ו

 .דרישה פי על מהחומרים ובדיקות דגימות חשבונו על לספק מתחייב הקבלן 3.64

   .המפקח ידי  על ואושרו שנבדקו  בחומרים רק העבודות ביצוע לצורך להשתמש מתחייב הקבלן 3.65

 

 חשבונות ואישורם הגשת 

 בה    תתקיים פגישה במשרדי האגף איכות הסביבה וחזות העיר  לכל חודש קלנדרי  5  -עד ה     3.66

 החולף.  יגיש הקבלן למנהל חשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש   

,  עבודה יומייםחשבונות חודשיים לתחזוקת שטחי הגינון יוגשו על ידי הקבלן לאישור המפקח עם יומני   3.66

במזרקות.   לטיפול  עבודה  ויומן  הבטיחות,  מנהל  של  חתומים  בטיחות  מהותי אישורי  הינו  זה  תנאי 

 לתשלום החשבון החודשי. 

על    פעמיות יוגשו על יד הקבלן לאישור המפקח עם יומן עבודה מאושר-חשבונות בגין עבודות נוספות/חד 3.67

 יות. ידי המפקח, תכנית עדות, דפי מדידה וחישובי כמו 

  ייבדקו  לא  3.67חשבונות שיוגשו על ידי הקבלן מבלי שצירף את המסמכים הרלוונטיים כאמור בסעיפים   3.68

 ולא ישולמו  
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לשביעות    המנהל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית מהחשבונות סכומים בגין עבודות שלא בוצעו  3.69

ודגש, כי חוות דעתו של המנהל לגבי  י  רצונו של המנהל, ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו באופן חלקי.

 ביצוע העבודות הינה סופית ומכרעת. 

ובכפוף    יום ממועד הגשת החשבונית   45חשבונית מאושרת, או חלק מחשבונית שתאושר, תשולם שוטף +   3.70

 לאישור החשבונית ע"י המנהל ואישור ניכוי מס במקור. 

 הגדלה ו/או הקטנה ו/או שינוי בגודל/הגדרה של שטחי הגינון

בהתאם    בכל מקרה של הגדלה ו/או הקטנה של שטחי הגינון, התמורה והתשלום הכוללים יגדלו או יקטנו 3.71

ביצוע עבודות    לשיעור השינויים בשטחי הגינון במכפלת מחיר היחידה לאחזקת גינון בהתאם למחירון

 ( שבחוזה. 8)נספח ד' אחזקה שוטפת בניכוי ההנחה שנתן המציע בהצעת המחיר 

התמורה,   הר כי למנהל תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתעורר בנוגע לשינוימוסכם ומוצ 3.72

 וקביעתו תהיה סופית ומכרעת.

 בטיחות

הקבלן יעסיק ממונה בטיחות בעבודה שיערוך ביקורת חודשית אחת לפחות ותוצאות    - בטיחות בעבודה 3.73

 שלום החשבון החודשי.הבקרה יועברו לעירייה בכל תחילת חודש. תנאי זה הינו מהותי לת

העובדים    מפקח על הגעתו לאתר וימסור לו את שמות \בתחילת כל יום עבודה ידווח מנהל העבודה למנהל 3.74

יעזוב צוות העבודה    תו. בסוף יום העבודה, לאיהקבועים ויעדכן על הגעת עובדים שאינה קבועים שהגיעו א

 מפקח.  \את אתר העבודה ללא אישור המנהל

 הציוד והכלים וכן כלי רכב הדרושים לביצוע העבודות.   הקבלן יספק את כל 3.75

 או ציוד רזרבי למקרה של תקלות טכניות.  \סביר של חלקי חילוף ו הקבלן יחזיק מלאי 3.76

אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפרט, או את קצב    לדעתו של המפקח  ציוד אשר 3.77

נמצא במצב טכני תקין יסלקו הקבלן מהאתר ויביא  ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו   ההתקדמות בהתאם

 או בנוסף לו ציוד אחר המתאים לדרישות. \ו  במקומו

 דרישת מינימום -כלים ומשאבים לצוות עבודה  ראינוונט 3.78

 להלן רשימת הציוד הכלים והמשאבים הנדרשים לעבודה 

 הערות כמות  שם הכלי 

 טרקטורון כיסוח   

 כולל מיכל איסוף 

מערכת היגוי דו מנופית    2022שנת יצור   1 יומי 

פלדה   לוחות  עשוי  החיתוך  פלטת 

סכיני    3המכילה    heavy dutyקשיחות  

 חיתוך יכולת לכיוון גובה החיתוך 

 עגלת נגררת 
בתוקף,   1 יומי  וביטוח  רישוי  עם  תקינה, 

 מ'  2.5מ' *  1.5מידות מינימום 

ימים   2  טרקטור גיזום 

 בחודש 

 במיקור חוץ ניתן להיעזר 

  4  מכני חרמש 
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 לצוות גני ילדים ולצוות אחזקה 2  מטאטא מכני לדשא סינטטי 

גב   דגם    15מרסס   ליטר 

solo  או שווה ערך 

להדברת  2  אחד  ועוד  עשבים    להדברת 

להדברת   מרסס  ומזיקים.  מחלות 

 יסומן בצורה בולטת  מחלות ומזיקים

נפח   1  מרסס מכני נגרר   מנוע  עם  לכל    100תקין  ליטר 

 הפחות, ניתן להסתפק בכלי לאזור 

מים   בלחץ  שטיפה  מערכת 

ביחס   ,מיכל    20/80ואוויר 

וחיבור    300 לפחות   ליטר 

 מטר  25זרנוק עד 

שטיפת   1

שטחי  

גינון  

בהתאם  

לתוכנית  

עבודה  

 שבועית 

מערכת שטיפה בלחץ מים ואוויר ביחס  

ליטר לפחות  וחיבור    300,מיכל    20/80

 מטר  25זרנוק עד 

אורך   מכני  שרשרת  מסור 

 ס"מ  40הלהב 

 לחיתוך גזעים   1 

אורך   מכני  שרשרת  מסור 

 ס"מ  55הלהב 

 לחיתוך גזעים   1 

 לצוות גני ילדים ולצוות אחזקה 2  מסור גבהים טלסקופי 

מכל   8  כלי עבודה  

 סוג 

ברזל,   מגרפות  ,מעדרים,  קלשונים 

מגרפות עלים, טוריות, מקלטרת , אתי  

משור    חפירה, כלים ידניים, מטאטא,  

 ידני 

מוט   2  מגזמת גבהים  סכינים    120אורך  אורך    60ס"מ 

 ס"מ 

 לכל עובד   מזמרות 16  כלים ידניים 

 מ'   6מ' ואחד בגובה  2בגובה  2  סולם  

  2  מריצות  

 ניתן להיעזר במיקור חוץ  1  מתחחת דשא  

 ניתן להיעזר במיקור חוץ  1  דשא  תמדללת ומאוורר 

 בר לפחות  208   גרניק נייד לניקיון גני ילדים 
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 בודה הנדרשים לע כלי הרכבלהלן רשימת 

 הערות כמות סוג

רכב עבודה דאבל קבינה עם ארגז 

שנתון   גרירה,  ואליך    2022ווו 

לפחות כדוגמת: טויוטה הילקס, 

מיצובי   נבארה,    l200ניסן 

ודומיהם הכולל ארגז פתוח, בעל  

וכלי   העובדים  לניוד  יכולת 

במידת   גזם  פינוי  העבודה, 

וטסט  חובה  ביטוח  הצורך. 

דלקן   יותקן  ברכב  בתוקף 

הדלק   מתחנות  לאחת  המתאים 

 הממוקמות בעיר יהוד מונוסון 

 עבור מנהל העבודה   1

משא    1 סגור  טרקטור  ארגז  עם 

בעל    2022  וןשנת בנזין  ,מנוע 

העמסה   וכושר   450כושר  ק"ג 

 . גלגלים  4ק"ג   675גרירה 

 עבור איש ההשקיה  1

מקומות    3רכב תפעולי בנזין עם  

אחורי  בארגז  המצויד    ישיבה 

אורך,    104.6בגודל     116.6ס"מ 

ו רוחב  עומק.  30.2  -ס"מ   ס"מ 

 2022שנתון  

 עבור צוות גני ילדים  1

 

  קצב   או\ו  העבודה  טיב   המפקח  שלדעת  מקרה   ובכל  מינימום  דרישות  הינן  המכרז  במסמכי  הדרישות  כל 3.79

  לדרישות   מעבר   המשאבים  תגבור   לדרוש   המפקח  רשאי   יהיה   רצון   משביעים   אינם  בעבודה   ההתקדמות

 .לתמורה  תוספת ללא המשאבים  לתגבר  מתחייב והקבלן במכרז  המינימום

 והל מסירת הגן ומערכות ההשקיה לקבלןנ  .4

 הטכני.  את השטח כמו שהוא ללא טענות או הסתייגויות וייטפל בו בהתאם למפרט שזכה יקבל  הקבלן 4.1

יכין  הסיור  הקבלן שזכה במכרז יסייר בשטח בתאום עם המנהל לבדיקת הגן ומערכות ההשקיה. במהלך 4.2

   הסתייגויותיו לגבי מערכות הגן והצורך בהשלמות ותיקונים עד למצב תקין.

  יום מיום קבלת צו התחלת עבודה, הזכות לערער על גודל שטחי  30מוסכם בזאת כי תישמר לקבלן, למשך   4.3

 מודד מוסמך הגינון כפי שמופיעים במסמכי המכרז. היה ומצא הקבלן בתוך תקופה זו, על ידי מדידה של

  על חשבונו של הקבלן שהוסכם על ידי העירייה למדידה זו, ששטח גן שונה מכפי המופיע במסמכי המכרז

 תהא רשאית העירייה לפעול באחת מהדרכים הבאות:

 א. לקבל את נתוני המדידה שביצע הקבלן ולעדכן את גודל שטחי הגן בהתאם. 
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  הקבלן קיים פער בין מדידת  ב. למדוד את שטח אותו הגן על ידי מודד מטעמה. במידה שיהיה

נעשתה  למדידת העירייה שטח הגן יקבע על סמך המדידה שביצעה העירייה ובלבד   על    שהמדידה 

 ידי מודד מוסמך. 

ולהגדרת   ימים לאחר מתן צו תחילת עבודה, יבצעו הקבלן והמנהל סיור לאימות הרשימה  7-לא יאוחר מ 4.4

 הצרכים. בנוסף תתבצע בדיקת מערכות השקיה.

ויעביר לקבלן    יום, והמנהל יבדוק את הצרכים והדרישות  14לן יעביר למנהל את רשימת הצרכים תוך  הקב 4.5

הגינון ומערכות ההשקיה    יום את תוכנית העבודה לביצוע ההשלמות , בכל מקרה הקבלן יחזיק את  30תוך  

רה ולא אושרו  ומטופלים בכל עת , גם במק  כולל כל העבודות הנדרשות וידאג שכל הצמחים יהיו מושקים

 ההשלמות ע"י המנהל. 

תבוצע ע"י    בכל מקרה של אישור השלמות או שיקום תספק העירייה את החומרים והאביזרים והעבודה 4.6

   .הקבלן במסגרת האחזקה וללא תשלום

העבודה    יום להביא את כל השטחים שבאחריותו למצב תקין  60מיום כניסת הקבלן לעבודה יינתנו לו   4.7

 . ןתהיה על חשבון הקבל

או  \לטיפולו ו  הקבלן יהיה אחראי באופן מלא על כל הצמחייה, מערכות ההשקיה וכל ציוד אחר שנמסר 4.8

לדווח מידית למפקח    או ליקוי באחד מאלה, יהיה על הקבלן\לשימושו של הקבלן. בכל מקרה של חוסר ו

על הקבלן    הנחיות המפקח.  השלמה על פי\או להשלים את הדרוש תיקון\על החוסר או הליקוי לתקן ו

הסף המוגדרים במשך כל תקופת    להחזיק את השטחים המטופלים על ידו לפי המפרט ובהתאם לתנאי

את למסור  הקבלן  על  האחזקה  תקופת  בגמר  מלאות,    האחזקה.  הצמחייה  ערוגות  כאשר  השטחים 

 הצמחים רעננים ומערכות ההשקיה תקינות. 

חלקי,    ות רצון המפקח. עבודות שיבוצעו באופןהקבלן יקבל תשלום רק עבור עבודה שביצע בפועל לשביע 4.9

או לקנוס  \ו  יהיה המפקח רשאי לנכות מהתמורה של הקבלן את החלק היחסי של העבודה שלא בוצעה

 את הקבלן בהתאם לטבלת פיצוי מוסכם המפורטת 

ההסכם    במידה שיצטברו מספר מקרים שהקבלן אינו עומד ברמת העבודה הנדרשת או בכל תנאי מתנאי 4.10

את העבודה לקבלן    יום מראש ולמסור  30יהיה רשאי המפקח לסלק ידו של הקבלן מן העבודה בהודעה של  

ולעירייה תעמוד הזכות לתבוע    אחר. במקרה כזה יהיה זכאי הקבלן לתשלום רק עבור עבודה שביצע בפועל

 או מחדליו של הקבלן. \כל נזק שנגרם לה כתוצאה ממעשיו ו

ההוצאות    חלק בלתי נפרד מתחזוקת הגינון והקבלן מתחייב לבצע אותן כולל כלהעבודות הבאות הינן   4.11

 הכרוכות בביצוען וללא כל תוספת לתמורה. 

הטיפול בעצים    הטיפולים הדרושים לעצים שנמצאים בשטחים שבטיפולו וכן לעצי רחוב שנמסרו לטיפולו,  4.12

בכל גובה. גיזום העצים    נדרשות,יהיה על פי מסמכי המכרז והוראות המפקח ויכלול את כל הפעולות ה

ואשר נושא אישור בתוקף לעבודה    ייעשה ע"י גוזם מומחה אשר הוסמך על ידי שה"מ משרד החקלאות

 הוראות המנהל והנחיותיו.  בגובה לטיפול וגיזום עצים כל טיפול בעצים ייעשה רק לפי

 ו על ידי העירייה. בכל כמות ובכל גודל של שתילים אשר יסופק (עבודה בלבד )עבודות שתילה  4.13

כולל 4.14 הקבלן  יידרש  ביצוען  לצורך  אשר  העבודות  בכל  המשטרה  להוראות  בהתאם  תנועה  כל    הסדרי 

 התיאומים וההוצאות הכרוכות בביצוען. 
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עבודות אשר לא ניתן לבצען בשעות היום יבוצעו על ידי הקבלן בשעות הלילה בהתאם ועפ"י    -עבודות לילה 4.15

 .וכל זאת ללא תשלום נוסףומעודכנות   ותבטיחות גהות תקפהרעש ,הנחיות 

מכלליות    חשוב לציין כי אין המפורט בסעיף זה בא לחדד מספר נושאים ואין הוא בא לגרוע או להמעיט 4.16

 סעיפים אחרים. 

   כלשהיא. יישמרו באופן שוטף מסוקלים מאבנים ונקיים מעשבים ומפסולת -השטחים ללא צמחייה   4.17

ניקוז וכד'    ינון, בשטחים ללא צמחיה , מדרכות, שולי דרכים , תעלות ביצוע ריסוס טרום נביטה בשטחי הג  4.18

 היצרנים והנחיות הפיקוח.  יבוצע בהתאם למפרט האחזקה. סוג וכמות החומרים תהיה בהתאם להוראות 

.  זמן  לכל  הנכונות  המים  לתקנות  וכפוף  המפקח  הנחיות  פי  על  הגינון  שטחי  כל  את  להשקות  אחראי  הקבלן 4.19

  העירייה   רשאית  תהא  בתיקונן  או\ו  ההשקיה  במערכות  תקלות  בזיהוי  הקבלן  התרשלות  של  מקרה  בכל

  זכות   מכל  לגרוע  בא  אינו  זה  בסעיף  האמור.  זו  התרשלות  בגין  שנצרכו  המים  עלויות  את  מהתמורה  לקזז

 .הקבלן התרשלות בגין  לה שנגרם נזק   עקב העירייה של  סעד או

 חד/נוספות  עבודות לבצע לקבלן להורות רשאית תהיה העירייה ,השוטפת האחזקה  עבודות ביצוע לצד 4.20

 קבועים הינם המחירים ת.פעמיו חד/נוספות  לעבודות הכמויות בכתב הנקובים למחירים בהתאם פעמיות

שיפוצים    מחירון   .נוספות לעבודות  למחירון מתייחסת ליתן המציע  יידרש  שאותה ההנחה  ואין  דקל, 

 מהיקף   100%עד     יהיה התקשרות שנת בכל נוספות עבודות של המצטבר הכספי היקפן ב,מורח

 עבודות בחלוקת   הבלעדי הדעת שיקול  בעלת תהיה והעירייה במכרז  גינון אחזקת לעבודות ההתקשרות 

 .אלו

 

 פירוט עבודות האחזקה   .5

עם בקרה חכמה ושליטה מרחוק תוצרת חברת   מערכות השקיה ממוחשבות 100- ברשות עירייה קיימים כ

להפעלתן ואחזקתם של מערכות אלו. הספק יציב במחסן בשטח    על הספק הזוכה יהא לדאוג,   GSI  גלקון 

העירייה עם מלאי של ציוד השקיה חליפי זמין להחלפה מיידית. הקבלן ידאג לביצוע החלפת אביזרים פגומים  

   קופת האחזקה.בחדשים, ללא תמורה נוספת במשך כל ת

 מדשאה 

השקיית    השקיה  5.1.1 לצורך  בהן  יומי  יום  ושימוש  להשקיה,  המשמשות  המערכות   אחזקת 

 השטחים הנ"ל. 

ההשקיה תבוצע בהתאם    .ההשקיה תעשה ע"י הקבלן בכל אמצעי, בהתאם לאופני ההשקיה הקיימים בשטח 5.1.2

לחוקים, הצווים, התקנות , ההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות בדבר תוך תשומת לב מרבית  

 לחסכון במים ותוך הימנעות מוחלטת מהרטבת כבישים, מדרכות, מעברים ושבילים. 

העירייה בדרך כלל שירות של  בגנים בהם מותקן מחשב השקיה המחובר למערכת הבקרה המרכזית תספק   5.1.3

)כולל    הפעלת ותכנות המחשב המרכזי באופן שוטף. מובהר כי האחריות להשקיית שטחי הגינון באופן שוטף

   תקלה או הפסקת השירות של המחשב המרכזי מכל סיבה שהיא( תחול על הקבלן.

מחשב   5.1.4 תקינות  לבדיקת  אחראי  יהא  הקבלן  המרכזית  למערכת  מחוברים  שאינם  הפעלת  בגנים  ההשקיה. 

   ההשקיה תבוצע רק לאחר תיאום מראש וקבלת הסכמתו של נציג העירייה.

ידי  - ותאושר על  הקבלן יפעיל את מערכות ההשקיה, בהתאם לתוכנית הפעלה ייעודית לכל גן, שתוכן על ידו  5.1.5

 המפקח. 
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וגיותוכני  5.1.6 הצמחייה  סוג  הקרקע,  סוג  השנה,  לעונות  השטח,  לגודל  בהתאם  תהיה  ההפעלה  הצמחייה.  ת  ל 

 התוכנית תכלול כמויות מים )מנת השקיה(, תדירות השקיה, ימי השקיה ושעות השקיה.

חל איסור על הקבלן לבצע פתיחה ידנית של ברזי מים במערכות ממוחשבות, מבלי שקיבל לכך אישור מראש    5.1.7

 ובכתב מהמנהל.  

באופן  )שיזכה    תהא על המציע  מערכות ולביצוע השקיה סדירהראש המובהר בזאת כי האחריות לתקינות     5.1.8

 .(בלעדי ויהא עליו לשאת בנזקים שיגרמו כתוצאה ממחסור/עודף מים

והקבלן ידאג    והאביזרים יהיו באחריות הקבלן  כל החלקים, המרכיבים את ראשי המערכות,מובהר בזאת כי     5.1.9

 כל תקופת האחזקה.  פגומים בחדשים, ללא תמורה נוספת במשךה אביזרים  ההחלפת ביצוע  ל

המנהל     ו/או    המפקח    זה, בגין השקיה ובהתאם להוראות והנחיות   הוצאות אספקת המים, במסגרת מכרז 5.1.10

 יחולו על העירייה. 

"רב    5.1.11 במנעולים מסוג  מערכת  ראשי  ארונות  נעילת  על  הקבלן להקפיד  יהיה  -על  המפתח  שו''ע  ו/או  בריח" 

יימסר למנהל מטעם  ועל חשבונו המפתח    מנעול והמפתח יסופק ע"י הקבלןלכול הארונות, ה  (אחידמאסטר )

וברזים עם תום ההשקיה,  אין להשתמש בארגז המערכת   הרשות, יש לדאוג לסגור ארונות ראשי מערכת  

   לאחסון כלשהו.

 במקרה של תקלות שלא קשורות לעבודות הקבלן, על הקבלן להודיע מיידית למוקד העירוני על התקלה.   5.1.12

מעבר    5.1.13 כמויות  השטח  יושקה  שלא  יוודא  וכן  צפויות  בלתי  מים  נזילות  למניעת  ידאג      הקבלן 

 לדרוש.   

שעה מרגע    עדזרמת מים הבלתי מבוקרת  ההקבלן יהיה זמין בכל שעות היממה לטיפול ותחזוקה ולהפסקת      5.1.14

   קבלת ההודעה.

 במקרה של חריגות מים חוזרות ונשנות יחויב הקבלן בתשלום המים.   5.1.15

להפרת הוראות  מובהר למען הסר כל ספק כי האחריות  ,  על הקבלן לעמוד בבצוע תקנות המים של רשות המים 5.1.16

יחולו על והוא    רשות המים בדבר מועדי השקיה,  ו/או  איישהקבלן בלבד  ו/או   בקנסות  פיצויים מוסכמים 

 יעמוד בפני זימונים לחקירה.

 בחורף עליו להפסיק את פעולת ההשקיה האוטומטית.  5.1.17

 ה יהיו באחריות הקבלן החל ממונה המים של תאגיד המים ואילך.יל מערכות ההשק כ 5.1.18

ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה בכל השטחים   5.1.19 יהיה אחראי בתקופת עבודתו, לתחזוקתה  הקבלן 

 שעות, משעת גילוי התקלה.   4עליו לדווח למפקח ולתקן תוך   המתוחזקים על ידו,

גילויים, או להפסיק את זרימת המים עד  תקלות רציניות הכרוכות   5.1.20 באובדן כמויות מים, יש לתקן מיד עם 

 לתיקון התקלה. 

בסוף תקופת החוזה השטחים יבדקו וכל תיקון או השלמת המערכת השקיה, ינוכה מהערבות של הקבלן חלקי   5.1.21

 מערכת השקיה פגומים יוחלפו בחדשים בעלי תו תקן. 

וה שלא עפיחל איסור על הקבלן לבצע השק 5.1.22 או בשעות ההשקיה המותרות. ולפי  \"י כמויות מים מאושרות 

 תקנות של רשות המים החלות באותה שנה. 

 הנדרשת  המים כמות

  כמפורט   חודש  בכל  ליממה  ליטרים  כמות   לפי  גיגית   מי  התאיידות  מקדם  לפי   הדשא  את  להשקות   הקבלן  על 5.1.23

 . המים רשות להנחיות  בכפוף, החקלאות משרד של נוי- בגן להשקיה בלוח הפעלה
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 .הקרקע סוג לפי  משקים - השקיה מרווחי 5.1.24

 .בשבוע פעמים שלוש עד פעמיים משקים - קלה בקרקע 5.1.25

 .בשבוע פעמים עד פעם משקים -  בינונית בקרקע 5.1.26

 .ימים 10 -ב פעם  עד בשבוע  פעם משקים - כבדה בקרקע 5.1.27

 .העלים ורעננות בעומק שורשים נוכחות  בודקים כאשר, בשבוע אחת  להשקיה להגיע  לשאוף יש 5.1.28

  המים   כמות=    ל"הנ  הטבלה  פ" ע  יומית  צריכה:הבאה  הנוסחה  לפי  תחושב  השקיה  להפעלת  המים  כמות 5.1.29

 ימים' מס X ר"במ  השטח X .בליטרים להשקייה הנדרשת

 השקייה  מועדי

 .ממטירים  חפיפת לוודא  השקייה ובזמן  המערכת  תקינות את  השקייה  תחילת כל לפני לוודא יש 5.1.30

 . ה באמצעות ממטרות ומתזים מותרת בין החודשים אפריל ונובמברי השקיבהתאם לכללי המים  5.1.31

המים  5.1.32 לכללי  השעה    תתבצע   בהמטרה  ההשקייה   בהתאם  לפני  השעה    22:00לא  אחרי    בבוקר   07:00ולא 

  ידי   על   לעת  מעת  שנקבע  כפי   החל  הדין  להוראות  והכל בכפוף  המנהל   י" ע  שונה   הנחיה נתנה  אם  אלא   ,שלמחרת

 .המים רשות

כל מערכות ההשקייה ללא יוצא מן הכלל יהיו    22:00ועד ליום מוצ"ש בשעה    10:00החל מיום שישי בשעה   5.1.33

 כבויים ומושבתים. 

 דשא כיסוח 

  ס"מ.   1.5ימים ובגובה של    6  -מאפריל עד אוקטובר מכסחים פעם ב,  יבוצע במשך כל השנה    מדשאותכיסוח   5.1.34

   ס"מ או בכפוף להנחיות המנהל מפקח. 5יום לגובה   20 -מנובמבר עד מרץ מכסחים פעם ב

 הכיסוח יעשה באופן אחיד באמצעות מכסחת רוטורית עם סל איסוף.   5.1.35

   ומכוונים.  המכסחת תהיה תקינה עם סכינים חדים 5.1.36

 וסילוקה מהשטח. תכל כיסוח מחייב איסוף מידי של הכיסח 5.1.37

 לכסח דשא עם חרמש מכני. חל איסור  5.1.38

 

 המדשאה( )שולי   קנטים

יש לטפל באופן שוטף וקבוע בשולי המדשאה כך שיהיו מיושרים עם קוו המדשאה, אין לאפשר חדירת דשא    5.1.39

 באמצעות חרמש מכני .  -ביצוע העבודה  לשיחיות , עצים ,שבילים, ומתקנים.

בה  ריסוס של שולי הדשא ובאלו חומרים באישור המפקח בלבד. יש להקפיד ולרסס כשאין רוח, בקו ישר ובגו 5.1.40

ס"מ. במידת הצורך ולפי    5-8ס"מ מעל למדשאה וללא סטיות בכדי ליצור קנט ישר ומדויק, ברוחב פס של    10

 החלטת המפקח, יתבקש הקבלן לעבור על פסי הריסוס עם חרמש מיכני. 

החרמש עם גזעי  מסביב לגזעי העצים במדשאה יש לרסס מעגל בקוטר של אחד מ' בכדי למנוע מגע של חוט   5.1.41

 אין להתקרב עם חוט  החרמש לגזעי העצים.  ום מקרהבשהעצים, 

 

  מדשאות ואוורורדילול 
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עבודה עם פרוט    על הקבלן להגיש תוכנית,  מדשאות בשטחי האחזקה יבוצע אחת לשנה באביב  ואוורורדילול   5.1.42

 מועדי הדילול באתרי הגינון השונים. 

אל  יפונה  ו מהשטח  מיד  החומר שדולל יסולק    , המדשאה שתי וערב יבוצע בעזרת מדללת סכינים אנכית  דילול  5.1.43

 נקודת האיסוף.  

מספר החורים הנדרש    מאווררת הידרו ג'ט או מאווררת נקניקים,  המדשאה יבוצע על קרקע לחה בעזרת  אוורור 5.1.44

 מידי של "הנקניקים" מהשטח.  או פירוק   יש לדאוג לסילוק האוורור בתום עבודת  .500 -למ"ר 

ינוכההו  האוורורבמידה והקבלן לא ידאג לביצוע   5.1.45 מהחשבון    דילול, העבודה תועבר לקבלן חיצוני והתשלום 

 .15%בתוספת  החודשי השוטף

  שתילת   וישתול  הקרקע  את   הקבלן  יכשיר (  קרחות)  נקלט  לא   הדשא  בהם  במקומות   -הדשא  בקרחות  טיפול 5.1.46

  ובסוג ,  מהפקח  שיקבע  בשיטה /דשא  ושתילת  זיבול   הקרקע   הכנת  כולל  המפקח   להוראות   בהתאם ,  מילואים

  קיימים  ממקורות  הדשא  שתילי  או  מילואים  שתילת  לטבלת  בהתאם  יספק  הקבלן  .ידו  על  שיקבע  הדשא

 . , כל שנהשנהפעם ב המנהל  להנחיות בהתאם חשבונו על תעשה וההובלה

 

 במרבדים  דשא שתילת  6.1

 עבודות הכנה

   הפסולת  סילוק לרבות  ,שונים ומכשולים  קרקעיים - ותת קרקעיים על  מתקנים  ,מצמחיה השטח  ופינוי ניקוי 6.1.1

 במידה לחה הקרקע ההשקייה תהיה לאחר ,לשתילה המיועד  השטח יושקה ,כנדרש הקרקע הכשרת לאחר

 והדישון הזיבול כמויות .והדשן יוצנעו הזבל הפיזור לאחר  ומיד ,אחיד בפיזור ויזובל ידושן השטח ,אופטימלית

 כמויות  לפי הדשנים דשא של דונם לכל אשלגן כלורי ג"ק  80 ו  פוספט סופר  ג "ק 80 ,קומפוסט ק"מ 20 :כדלהלן

מהגבהים   מ"ס 5 הוא הנדרש  הדיוק .ידיים( ובעבודת מכאניים בכלים  ייעשה היישור  ,סופית יושר השטח

 אחרת. צוין לא אם .המתוכננים

  המרבדים שתילת

בהתאם להנחיות   תעשה המרבדים הנחת    .במשתלה ניתוקם מזמן  שעות  24 תוך הדשא מרבדי את יש לשתול 6.1.2

 לגבהים והתאמה  הידוק תוך ,הקרקע לשיפוע בניצב לזה זה צמודים יונחו כשהם הדשא מרבדי    .המפקח

מפני   מ"ס 2-3 ב נמוכים יהיו ,מרוצף משטח/מדרכה עם הנפגשים המדשאה בקצה המרבד שולי   .הנדרשים

 חסרים וקטעים קצוות השלמת . אחידים יהיו המרבדים של העליונים השטח פני  .המרוצף משטח/המדרכה

 את ,המדשאה שולי כל את חול  או חולית בחמרה למלא יש  העבודה בגמר  .מרבד ברצועות וחלקי תיעשה

 .ולהשקות להדק יש , השתילה בגמר ,המרבדים בין והתפרים  החריצים כל ואת  אחיד בגובה שאינם המרבדים

  מסירה עד הדשא אחזקת

 , לנדרש בהתאם השטח, השקייה כל וכיסוי הדשא התלכדות ,קליטתו עד הדשא את אחזקת הדשא כוללת: 6.1.3

מזיקים הדברת , קצבות גזום ,כיסוח פסולת למקום   ופינוי ניקוי , עשביה  וניקוש עשביה הדברת ,מחלות 

 . מוסדר

 :טיפול בדשא סנטטי  7.1

  ניקיון

על כר הדשא להיות נקי משך כל ימות השנה מלכלוך, עשבים, גזם או כל חפץ זר אחר. על הקבלן להקפיד על    7.1.1

 ניקיון שוטף של המדשאה בכל ימות השנה.
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 אחזקה שוטפת 

הסינטטי באי התנועה , בגנים הציבוריים, ובכל מקום בו קיים דשא  את הדשא  אחת לשבוע  רק  על הקבלן לס 7.1.2

אין להשתמש במגרפת    -באמצעות מטאטא מכני  נגד כיוון הסיביםסינטטי בשטחי הגינון עליו אחראי הקבלן.  

 .ברזל

צמיחת עשבייה    על הקבלן לשטוף במכונת שטיפה בקיטור מים אחת לשבוע את הדשא באיי התנועה  במקרה של 7.1.3

,  גומי לעיסה. יש להסיר כל חומר הנדבק לדשא כגון:  לקטול על ידי קוטל עשבייה  יש  הדשא הסינטטי    בצידי

 צואת בעלי חיים וכו' ע''י שטיפה בקיטור מים. 

   .יש לנקות באמצעות מים בלבד  –אין לשפוך על סיבי הדשא הסינטטי חומרים כימיים וממיסים  7.1.4

 סנטטי. א אין לנסוע עם כלי רכב ממונעים על מרבד הדש 7.1.5

 הקרקע  יישור   7.2

  .בחודש פעם לפחות מקום ובכל ,המפקח שיקבע ובתדירות הצורך לפי יעשוהשקייה  גומות ותיקוני שטח יישור 7.2.1

 השנה.  כל , בחודש פעם :ביצוע מועד

 קלטור או עידור  7.3

 בכל המפקח י"ע בתדירות שיקבע צמחים בהם שיש בגן הגלויים השטחים בכל מ"ס 5-10 של בעומק יעשה 7.3.1

 השטח יהיה אם גם יעשה לעיל הנזכר העידור .ורדים ושיחים שנתיים חד כולל ,בשנה פעמים 4 לפחות מקום

 אם מתבקש הנזכרים העיבודים על נוספים עיבודים לבצע  הקבלן על ,העבודה בהתאם לתוכנית בר מעשבי נקי

 .מאי ,אפריל ,פברואר ,דצמבר :חודשים :ביצוע מועד .המקצועיות הדרישות פי על הדבר

 עשבים  ניקוש  7.4

 בהתאם לתוכנית העבודה.   מקום ובכל ,המפקח שיקבע ובתדירות  הצורך לפי יעשה 7.4.1

   :ביצוע המפקח מועד  י"ע  לכך ומאושרים המיועדים המקומות אל הבר עשבי את ויוביל ירחיק ,יאסוף הקבלן 7.4.2

 בשבועיים כל השנה.  פעם

 הדברת עשבים   7.5

הדברת העשבייה תעשה רק ע''י מדביר מוסמך והריסוס יבוצע בחומרים מאושרים המותרים לשימוש ע"י   7.5.1

  .משרד החקלאות ו/או הבריאות בלבד

 המתאימים חומרי ריסוס באמצעות   נוספת הצצה וימנע והעונתית שנתית הרב העשבייה את ידביר הקבלן  7.5.2

 של  אחריותו על יהיה קוטלי עשביה  השימוש   ,תרבותית בצמחיה  יפגע לבל הקפדה תוך השנה  לעונות ובהתאם

 אמצעי בכל ולנקוט הבריאות רשויות י"ע שהוטלו המגבלות את  אופני השימוש את היטב להכיר עליו ,הקבלן

 הנחיות י"עפ השמדתה המלאה עד תבוצע  והעונתיים  שנתיים  הרב הדברת ,אסון למניעת הזהירות הדרושים

 השנה  כל – שוטפת תחזוקה :ביצוע מועד .הקבלן של  העבודה ותוכנית המפקח

 במהלך  מעשביה נקיים יהיו  (במדרכות, כיכרות העצים גומות  כל  -העיר  ברחובות עשביה הדברתו /או עישוב 7.5.3

 השנה.  כל – שוטפת  תחזוקה :ביצוע מועד  .השנה כל
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עשביה 7.5.4 עישוב  או   ,שוטים מעשבים המדשאות ניקיון על בקביעות לשמור הקבלן על  -במדשאות הדברתו/ 

 דצמבר.  במכשיר מכני במדשאות ושטחים פתוחים בחודש או ידיים בערוגות ייעשה בעבודות העישוב 

 ומזיקים  מחלות הדברת  7.6

  הקבלן אחראי לכך שהדשא יהיה בריא ויראה נאה במשך כל השנה. טיפול בדשא לפי ההנחיות המקצועיות אשר 7.6.1

   ם רבים.פורטו לעיל ימנע מחלות ומזיקי

באופן מידי    יפעל  דשא הנגוע במחלה או במזיק, ידווח הקבלן מיד למפקח לצורך בירור ואבחון מדויק ובמקביל   7.6.2

 ההדברה לפי הנחיית איש המקצוע המלווה את הקבלן.    לביצוע

זיבליות 7.6.3 נגד  יטפל  הוראות המפקח  הקבלן  לפי  יקבע  מיקום המדשאות  פרופילקטי,  טיפול  הטיפול  ,  בדשאים 

מתחילת חודש מאי עד לחודש אוגוסט. החומרים להדברת המזיק יקבעו על ידי איש המקצוע המלווה    יתבצע

אם הקבלן צריך    במידה והמפקח דורש חזרה על הטיפול או טיפול נוסף הטיפול יבוצע מידית שוב.  את הקבלן

לנקוט בכל אמצעי הזהירות, כדי למנוע נזק לעובדים, לאנשיםלט שבסביבה    פל בדשא בחומרי הדברה, עליו 

 . ולמדשאה

 דבורים, חולד, נמלים.   נברנים, עכברים מחלות, מזיקים, והדברת למניעת האמצעים הדרושים בכל ינקוט הקבלן 7.6.4

 בהתאם ,המזיקים או/המחילות ו להדברת הדרוש כל את הקבלן  יעשה ,כלשהו מזיק  או המחילה תופעת עם 7.6.5

 האגף.   מנהל ובאישור  המפקח להוראות

 הביצוע בפועל יבוצע על ידי מדביר מוסמך המחזיק ברשותו רישיון מדביר בתוקף.   7.6.6

 על מלאה הקפדה תוך ,החקלאות משרד י"ע המומלצים בחומרים ורק אך יעשה והזרקות איבוק ,ריסוס 7.6.7

 .היצרן הוראות ועל הצומח הגנת חוק  הוראות 

 הקבלן ידאג  ,המוסמך הגוף מאת מתאים רישיון הקבלן לדאוגל י"ע ההדברה בחומרי השימוש טעון בו כל מקרה 7.6.8

  .הדרוש הרישיון לקבלת חשבונו  ועל בעצמו

 או מוסמך מדביר  י "ע יהיה בפועל  הביצוע  .רישיון קבלת לאחר יהיה במקרה כאמור הדברה  בחומרי השימוש  7.6.9

 .מוסמך מדבירשל  בהנחייתו 

 

 דישון  7.7

 עונתי

דישון פרחי העונה יעשה בעת הכנת הקרקע, הטמנת דשן בשחרור מבוקר לשישה חודשים פעמיים בשנה בבור   7.7.1

הנטיעה, זאת, בנוסף לפיזור קומפוסט והצנעתו בעת הכנת הקרקע.  במידה וידרש דישון נוסף יפעל הקבלן לפי  

 הוראות המפקח. 

 

 מדשאות 7.7.2

עונת הדישון העיקרית היא חודשי האביב והסתיו. הקבלן יבצע שני דישונים בשנה. פיזור הדשן יעשה בצורה  

 מ"ק/דונם.  5אחידה ככל האפשר בעזרת מפזרת ייעודית לכך. לאחר הדישון יש להשקות בכמות של לפחות 

רי שחרור על פי אישור  ניתן לדשן בדשנים מסיסים או מבוק  הדישון יתבצע בשעות הבוקר המוקדמות בלבד.

 המפקח. 
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סוג הדשן המאושר יקבע את מספר הפיזורים ומועדם על פי ההנחיות המקצועיות לסוג הדשן. אין לדשן מדשאה  

 חולה אלא על פי הנחיות המפקח. 

 עצים צעירים  7.7.3

להשקות.   יש  לאחר הדישון  שיקבע המפקח,  כפי  ובחומר  במועד  בשנה  פעם  בשחרור מבוקר,  בדשן  לדשן  יש 

 וש בדשנים יהיה רק על פי המלצות המפקח. שימ

   זיבול בקומפוסט   7.8

בנוסף      הצמחים.  שתילת  במועד   נוסף    דישון לדשן יידרש הקבלן המפורטים הדישונים לכל יבוצע 

על      לדרישות  הקבלן האגף מנהל ידי בהתאם  מטעמו  מי  החומרים נוסף תשלום יקבל לא ו/או   או    על 

לדאוג   .לבצע  שיידרש העבודה      עליו  יהא  כאשר  הקבלן  ע"י  יעשה  טיפטוף  מערכת  דרך   דישון 

הדישון.      זמן  כל  במשך  בשטח  ופיקוח  מתמדת  חוזרת  לנוכחות  זרימה  )מונע  מז"ח  ללא  לדשן    (. אין 

 ובאישור המפקח בלבד.      

. פיזור  יבוצע לפי הצורך    -   מדשאות  זיבול  כופתיגן לפי ההנחיות. הפיזור יבוצע  ועל פי דרישת המפקח בלבד 

הבחירה בזיבול בדשאים תעשה על    .באופן הומוגני על פני כל השטח; שולי הדשא והשבילים ינוקו מכל שאריות

  שעבר תהליך קומפוסט  יפוזרבחודשי האביב המוקדם  .  ידי המפקח בלבד ולא תבוצע באופן קבוע על ידי הקבלן

והזיבול   כל חומרי הדישון  לפני הפיזור.  יש להביא אנליזה של הקומפוסט למפקח הגינון  קומפוסטציה מלא. 

 . יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו

 לנים( ב נוהל עבודות קכללי בטיחות והנחיות כלליות לפני גיזום עצים )ראה נספח - גיזום עצים  .8

 כללי 

  בחורשות, בחניונים,קבלן אחראי לכל העצים ברחוב, בשצפ"ים, באי תנועה, , העצים 7000ברחבי העיר יש כ 

עליו לבדוק את העצים ולהודיע למפקח על כל בעיה או  ובאחזקתו ו בגני ילדים, ובכל אזורי הגינון שבאחריותו  

 האחריות כוללת גינון, דישון, גיזום וטיפול שוטף ללא תוספת תשלום כלשהי. תקלה. 

 ה  יהשקי

לדאוג לשלמות    על הקבלן לדאוג להשקיית העצים, באזורים בהם קיימת מערכת טיפטוף קבועה על הקבלן

ה קבועה יש  י יה עם גילויו. במקומות בהם לא קיימת מערכת השקיי המערכת ולתקן כל פיצוץ במערכת ההשק

 ה באמצעות צינור או מיכל מים נייד במועדים ותדירויות כפי שיורה המפקח. י לבצע את ההשקי

 . הכשרתם ידות עלעבודות גיזום עצים יבוצעו ע"י אנשי מקצוע בעלי הכשרה מתאימה ותעודות המע  8.1

   בגירים ומיומנים בביצוע עבודות הגיזום. יהיו העובדים 8.2

בימי   לא( 15:30השעה   ועד 07:00 משעה טרקטור סל , מפנה סל כולל הכולל גוזם מומחה, מפעיל מנוף, גיזום צוות 8.3

החקלאות ,בעל בעל תעודת גוזם מומחה של משרד  הגוזם יהיה  המנהל   להנחיית בהתאם  )חג וערבי ,שישי ,חמישי

  , בעל אישור עבודה בגובה בתוקף.ניסיון של לפחות שנתיים

 . מטר 41  סל עד לגובהמנוף  8.4

 חודש.   בכל (ליום עבודה שעות נטו 8עבודה )  ימי  2-מצוידים בכלי עבודה לגיזום לכל  העובדים יהיו  8.5

העובדים אותם יעמיד העובד   .יהא ראשי להפחית ו/או להוסיף ימי עבודה בהתאם להצעת הקבלן למכרז  זה  המנהל   8.6

 לביצוע המשימות.   לביצוע המשימות יהיו בעלי בריאות תקינה ובעלי יכולת פיסית
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 ריכוז/איסוף אשר   נקודות   מתחייב לאסוף גזם/עצים/שיחים/ מהשטחים אשר בתחום האחריות ולפנותם אל  הקבלן  8.7

 וצאה. ובהתאם לימי הה יוגדרו ע"י מחלקת גנים ונוף בתיאום מחלקת התברואה

  מתחייב לאסוף כל פסולת העלולה להתפזר , כגון פסולת עלים, עלים יבשים, כסחת וכדומה בתוך שקיות  הקבלן   8.8

   ניילון ולפנותם כאמור למקום ריכוז מאושר.

 חל איסור לגזום ולהוציא גזם בימי שישי וערבי חג אלא אם ינחה המפקח אחרת.  8.9

 פורטים להלן: אין להוציא ולהניח בשום מקרה גזם במקומות המ 8.10

 חניות פרטיות/ציבוריות. 

 חניות נכים 

 נתיבי תנועה. 

 בסמיכות לצמתים אשר כתוצאה מכך יוצר/יוגבל שדה הראיה. 

 מחלקת התברואה   גדולות או גיזום באיי תנועה יתואמו מראש עם מחלקת גנים ונוף ועםחריג בכמויות    גיזום עצים   8.11

 ובהתאם לימי ההוצאה. 

 ותיאומים  לגיזום אישור

)תקנות      החקלאות  משרד,  המוסכמות  מהרשויות   וכריתה  לגיזום   אישור  שקיים  לוודא  יש     8.12  האזורי 

 ממשטרת ישראל.  אישור וקבלת מוקדם תאום יש לבצע  תנועה הפרעות   של וחוק היערות(. במקרים 

ע"י     8.13 הגיזום  עבודת  תעשה  רגל  והולכי  רכב  תנועת  בהם  שיש  ברחובות  עצים  כדי גיזום  תוך      הקבלן, 

העובדים,    לביטחון  הדרושים  האמצעים  כל  הקבלן    נקיטת  בכביש,  הנוסעים  רכב  כלי  וכן  רגל     הולכי 

האמצעים   בכל  לאחוז  מתחייב  הקבלן  כך,  לשם  הדרוש  כל  את  ויספק  התנועה,  לכיוון  אנשים      יעמיד 

ופגיעות.    תקלות  מניעת  לשם  הדרושים  ב   הבטיחותיים  תבוצע  למפרטהעבודה     מהנדס  התאם 

   תחבורה/בטיחות ובאישור קצין בטיחות במשטרת התנועה.  

   גיזום העץ ייעשה בעונת השנה המתאימה, כפי שתקבע על ידי המפקח. 8.14

 יחוס. ימטר ממישור ה  5בעצי הרחוב באזור הצירים הראשיים יבוצעו על לגובה  הגיזומים 8.15

 הגיזומים בעצים במוסדות החינוך כנ"ל.  8.16

משרד התקשורת,   עבודת הגיזום של הקבלן, על הקבלן לתאם את עבודת הגיזום עם חברת החשמללפני תחילת   8.17

המשטרה והמפקח, בהתאם לצורך כקבוע בחוק, בתקנות ובצווים, הגיזום יבוצע בהתאם להוראות המפקח בכלים  

 לפחות פעמיים בחודש ועל חשבון הקבלן.   מכאניים או ידניים, מושחזים היטב. הגיזום יבוצע

  מבחינה גננית לגבי כל   בהתאם לעונות הגיזום המקובלותע"י גוזם מומחה  בעל תעודה בתוקף והגיזומים יבוצעו   8.18

 המפקח.  ועפ"י הנחיות    עץ וכל שיח 

של  8.19 בטיחות  הנחיות  ע"פ  ולסביבה  לגוזם  הבטיחות  כללי  על  להקפיד  יש  הגיזום  עבודות      במהלך 

לבטיחות התמ"ת  המוסד  במשרד  גלישה וגיהות  בגובה,  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  ותקנות   ,    

 2006ין וטיפוס על גבי תרנים(, התשס"ו  יבבנ

בוגר, מראה העץ    חשוב שבגמר הגיזום של עץ  הגוזם(.  לוודא תעודת ביטוח לגוזם ומלוויו ולסביבה.)באחריות  יש 8.20

 טכני(.  יהיה טוב ללא סימני גיזום והשחתה )ראה מפרט 

 מועד הגיזום תדירות הגיזום בשנה  קבוצת הצמחים 
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 סוף החורף  1 עצי מחט 

 בתרדמה בחורף ובמהלך הקיץ  3-4 נשירים 

 באביב, בקיץ ובסתיו  3-2 ירוקי עד 

 באביב ובקיץ  3-4 מאולצים  נשירים

 באביב ובקיץ  2 רגישים לקור 

 בקיץ  1 דקליים 

 

משרד    8.21 להנחיות  ובכפוף  המפקח  הנחיות  פי  על  מקצועית  בצורה  יעשה  צעירים  עצים   עיצוב 

 עיצוב העץ הצעיר הוצאת שה"ם )י. גלון(. –החקלאות         

ו   8.22 מרכזי  גזע  בעלי  יהיו  לפחות    3  –  5העצים  יהיה  הראשונה  הזרוע  גובה  צדדיים,  שלד   מטר   2.2ענפי 

 מהקרקע.          

ובכיוון    8.23 מטר  שלושה  יהיה  הראשונה  הזרוע  גובה  לכביש,  סמוך  העצים  שתולים  בהם   במקרים 

משאיות            של  פגיעה  למנוע  מנת  על  זאת  לפחות,  מטר  ארבעה  של  בגובה  תהיה  השנייה  הזרוע   הנגדי, 

 ורכבים גבוהים בענפי השלד.        

לפחות   8.24 יהיה  השלד  זרועות  בין  זרועות    60המרחק  בחירת  על  להקפיד  יש  העץ,  במין  כתלות   ס"מ, 

 בעלות זווית רחבה.         

 כל חתך סופי יעשה בצורה נכונה ויש למרוח את הפצע במשחת גיזום שאושרה ע"י המפקח.  8.25

לגובה   8.26 עד  בוגרים  עצים  וגיזום  לעיצוב  אחראי  עד    5הקבלן  וענפים  הקרקע  פני  מעל  כול    4מ'   צול, 

 העצים מעוצבים לצורה גאומטרית )גיזום עם מגזמת לפחות פעמיים בשנה(         

יש   8.27 שיגליד,  עד  עצים  במשחת  הפצע  את  למרוח  יש  סופי  חתך  של  ובמקרה  נכון  חתך  על  להקפיד   יש 

 ר על המריחה. לחזו       

העירוני 8.28 המוקד  עם  ובתיאום  המקצועיות  ההנחיות  פי  על  בעונתם  לגזום  יש  העצים   ומחלקת   את 

 שעות לפני ביצוע עבודות הגזם.  72הפיקוח העירוני          

 עצים בינוניים ובוגרים 

לפ  8.29 אין  זמניים,  בענפים  רק  יבצעו  הקצרה  גיזומי  בלבד,  הסחה  גיזומי  באמצעות  יבצעו   עור  הגיזומים 

 פצעים גדולים סמוך לענפי השלד          

ולפי   8.30 המפקח  בנוכחות  רק  יבוצע  זה  גיזום  בוגרים,  בעצים  "גירדום"  הקצרה  גיזומי  לבצע   אין 

 הנחיותיו.         

 כל הפצעים ימרחו  במשחת עצים שתאושר על ידי המפקח ותסופק על ידי הקבלן.  8.31

מוס 8.32 לאתר  הגיזום  לאחר  ולסלקו  הגזם  את  לרכז  גיזום  יש  על  אחראי  הקבלן  המפקח.  שיורה  כפי   כם  

 על פי כללי הבטיחות ולהימנע מפגיעה או נזק לאנשים ורכוש.         

למקום   8.33 ולפנותם  אותם  לחתוך  הקבלן  חייב  הקבלן,  שבאחזקת  בשטח  נפלו  אשר  ענפים  או   עצים 

 מוסכם שיורה לו המפקח.        
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בעצים   8.34 הפגועים  העצים  את  להחליף  הקבלן  על  הקבלן  עבודת  מאופן  כתוצאה  שייגרם  נזק  של   במקרה 

 שווה ערך במינם ובגודלם על חשבונו.         

    עצים פורמאלי )צורות גאומטריות( גיזום 

יש להקפיד על מועד הגיזום, כל איחור במועד הגיזום יצריך    הגיזום יבוצע לפחות פעמיים בשנה באמצעות מגזמת,

 גיזומים" אגרסביים" הפוגעים בעץ.  

 גיזום "פולארד" 

במידה וקיים צורך לבצע גיזום מסיבי בעץ הקבלן יעביר דוח מנומק למפקח העירוני, ולאחר עיון בדוח הקבלן 

  . יבצע את העבודה בהתאם להנחיות המקצועיות של משרד   החקלאות

 גיל העץ 

 בשנים 

מרווח 

 ה יהשקי

 בימים 

 צריכת מים יומית של עצי הגן 

 )ליטר ליום לעץ( 

 קיץ  אביב/סתיו 
ללא   באזורים  חורף 

 גשמים

1 7 4.5 5.5 4.5 

2 7 6.5 8 6.5 

3 14 13 16 13 

 22 28 22 21 5עד  4

 תמיכה וקשירה     8.4

 הסמוכות ימוקמו בניצב לכיוון הרוח. ס"מ מגזע העץ.  30שתי סמוכות במרחק של לפחות  8.4.1

 מ' , מקולפות ומחוטאות ללא סימני ריקבון.  2.5הסמוכות יהיו באורך של   8.4.2

הקשירה תבוצע באמצעות רצועות גומי או חבל מתכלה "סיזל".בעת הקשירה יש להקפיד ולהשאיר מקום בכדי   8.4.3

 ר . יש לאפשר את תנועת העץ ברוח.לאפשר לגזע להתעבות. נקודות הקשירה יהיו במקום בו העץ מזדקף ומתייש

 הקבלן יבדוק את הקשירות לפחות פעמיים בשנה ,יחזק קשרים ויוודא שלא נוצר חיגור בקליפת הגזע.  8.4.4

 בעצים מהירי צימוח ,יתכן ויהיה צורך בסמוכה נוספת .  8.4.5

 סמוכות ממתכת באישור המפקח בלבד.  8.4.6

 יש לתמוך את העצים בשנותיהם הראשונות עד להתייצבותם.  8.4.7

במידה  מוטות או בכבלים תעשה  , התמיכה תבוצע באמצעות  עצים בוגריםב  וטיפולי אורתופדיהיכה מכנית  תמ 8.4.8

 מוכח בביצוע עבודות אלו.  ןויידרש  על חשבון המזמין  ועל ידי גוזם מומחה בעל ניסיו

 טיפול בשורשים     8.5
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.  השורשים  במערכת   לפגוע  לא   בכדי   ידניים  בכלים  הצורך ,במידת    זהיר   באופן   תתבצע ,  עצים  ליד  החפירה 8.5.1

בעבודה בקרבת הגזע הראשי, יש להגן על הגזע  ולעטוף אותו    מנעילה  יש  .המפקח  בנוכחות  תתבצע  העבודה

 .)בהתאם לנספח עבודות בקרבת עצים( איסכוריתי.סי , צמיגים חתוכים, או פח ו.פיביריעות 

  מזמרת   באמצעות  יגזמו  קטנים  םשורשי,    ידני  משור  או,  שרשרת  משור  באמצעות  שורשיםה  את  לחתוך  יש 8.5.2

 . ענפים

   מים לחץ או מברשת בעזרת לנקותו אותו לחשוף יש שמתגלה  משמעותי שורש כל 8.5.3

החתך יהיה חד בשוליו וחלק ובעל שטח פנים כמקובל לגבי גיזום ענפים. הפצע יחוטא בחומר אנטי פטרייתי   8.5.4

 ויימרח במשחת פצעי גיזום. 

"  פנסיל "  או"  נקטק, לאחר התייבשות החומר יש למרוח משחת עצים מסוג "  0.1%  בפוליקוראת הפצע    לחטא 8.5.5

 . החתך פני על

או    0.1%  בויסטיןאו    0.1%  בפוליקורלפני כיסוי השורשים בקרקע יש לרסס את הקרקע  מסביב לשורשים     8.5.6

 . 0.5%קוצייד 

נפח עלוות העץ. הגיזום יתבצע בהתאם לסוג ומין    -1/3גיזום שורשים ילווה בגיזום הנוף אך לא יוסר יותר מ 8.5.7

העץ ומידת הנזק שנגרם לבית השורשים. לא יתבצעו גיזומי הקצרה  בענפי השלד המרכזיים , הגיזום יבוצע  

 ומין העץ(.  בענפי משנה בעיקר באמצעות גיזומי הסחה והקצרה )במידת הצורך ולפי סוג

)אבנים    לאחר השלמת עבודת גיזום השורשים, יחזיר הקבלן את כל שכבות הכיסוי בהתאם למצב המקורי   8.5.8

  לאחר גיזום שורשים תינתן שלוש פעמים השקיית רוויה לעומק בית השורשים משתלבות, אספלט, בטון וכו' .

 הקיים במהלך האביב, הקיץ והסתיו. 

 שנכרתו יסולקו מהשטח באמצעות סילוק מכני   גדמים של גזעי עצים     8.6

בסילוק מיכני יסולק הגדם יחד עם תחילת שורשיו העיקריים, כך שלא יבלוט מעל פני הקרקע וסביבתו. במקרה   8.6.1

 ונעשתה חפירה מתחת לפני הקרקע, ימולא הבור ויוחזר למצבו הקודם בהתאם להנחיות המפקח. 

או בחומר שווה ערך.    טריים בחומר מונע צימוח כדוגמת "גרלון" בעצים הנוטים להתחדש יימרחו שרידי הגדם ה 8.6.2

 אם יש כוונה לטעת עץ חלופי באותו מקום. יש לקבל הנחיות מהמפקח.  

סילוק הגדם על חשבון    במקרה של נטיעת עץ חלופי, במקומו של הגדם, יש לסלק את הגדם בשלמותו על שורשיו. 8.6.3

 . הקבלן

 הדברה/ או עישוב       8.7

השטח מסביב לעצים )גומת העץ( חייב להיות נקי מעשבייה במשך כל השנה, ניתן לעשות זאת באמצעים כימיים   8.7.1

 או מכאניים. 

 ניתן לרסס בקוטלי מגע, חומרים סיסטמיים או מונעי נביטה.   8.7.2

 כל חומרי ההדברה  יהיו מורשים לשימוש בגן הנוי ועל פי המלצות משרד החקלאות   8.7.3

 ס"מ יש לבצע עישוב ידני.  10ס"מ, אם גובה העשבייה עולה על  10לאפשר לעשביה לעלות מעל גובה אין  8.7.4

 יש להיזהר מפגיעה בצמחי הגן ובעצים בעת השימוש בחומרי הדברה . 8.7.5

 הגנת הצומח      8.8
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 באזורו.  העצים הקבלן אחראי לבריאות  8.8.1

 עם גילוי פגע כלשהו בעצים חייב הקבלן לדווח מיידית למפקח לצורך זיהוי הפגע.   8.8.2

 לאחר זיהוי הפגע על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לטיפול בעצים.  8.8.3

 בחירת שיטת הטיפול תעשה בשיתוף המפקח.  8.8.4

ריסוס וכו'( יש לקבל  בכל מקרה של שימוש בחומרים כימיים ללא תלות בצורת היישום )הגמעה, הזרקת גזע,   8.8.5

 אישור המפקח לסוג החומר ומינונו. 

 בכל מקרה של שימוש בחומר כימי יש לפעול על פי ההנחיות המקצועיות ובחומרים המורשים בלבד.  8.8.6

 הקבלן ימנע מגרימת כל נזק לבני אדם, בעלי חיים או צמחיה ולפגיעה במהלך החיים השוטף.  8.8.7

 מסביב לעצים על מנת לא לגרום חיגור. אין לבצע קנטים או ניקיון עשבייה בחרמש  8.8.8

לפי    8על כל פגיעה בעץ כתוצאה מחיגור יישא הקבלן בעלות החלפת העץ במקרה של תמותת העץ הניזוק, גודל   8.8.9

 טבלת סטנדרטיים. 

הנחיות   8.8.10 פי  על  ולשלטו בשילוט אזהרה  לגדר את השטח  רעיל על הקבלן  במקרה של הכרח להשתמש בחומר 

 סוס הריקות יאספו ע"י מחלקת גנים ונוף בפח מיוחד לכך בלבד.  המפקח. אריזות חומרי הרי 

 ניקיון      8.9

 יש לדאוג במשך כל חודשי השנה לניקיון האזור סביב העצים ובחורשות בשטחי הקבלן.  8.9.1

הקבלן אחרי לגרוף וסילוק כל חומר המהווה סכנה להתלקחות כגון מחטיי אורנים נשורת    מניעת שריפות: 8.9.2

עלים ענפים יבשים וכו' בשטחי חורשות וכן לכל פעולה אחרת הנדרשת על פי הנחיות מכבי האש או מחלקת  

 גנים ונוף. הקפדה מיוחדת תינתן בזמנים לפני ל"ג בעומר ויום העצמאות. 

 שיחים     8.10

 

 

   גיזום

יזום השיחים בגן, מועד הגיזום, תדירותו ואופן הגיזום יעשו על פי הנחיות המפקח, באופן שיתאים לכל מין  ג 8.10.1

 בגן לאופי צמיחתו וגיזום בעונה.  

גדרות חיות וצמחים השתולים במקום צר או מפריעים לראייה או למעבר יש צורך לגזמם פעם בחודש החל   8.10.2

 מם וכן תדירות הגיזום יקבעו ע"י הפקח. ממאי עד אוקטובר הגובה והרוחב שיש לגוז

 שיחים מבוגרים שהתנוונו יש לחדשם על פי הנחיות המפקח. 8.10.3

בכל מקרה חייב הקבלן לדאוג לגיזום וסילוק שיחים המפריעים, במטפסים עיקר הגיזום הוא לצורך הכוונת   8.10.4

 הצימוח וכן הסחה של ענפים שמוטים ומפריעים. 

 הגזם מהגן מיד לאחר הגיזום למקום כפי שיורה המפקח. בכל מקרה חייב הקבלן לסלק את  8.10.5

   תמיכה וקשירה    8.11
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 הקבלן אחראי לתמיכה וקשירה של שיחים ומטפסים תמיכת שיחים ומטפסים תעשה על פי 

 הנחיות המפקח, הקשירה תתבצע כך שלא יגרם לשיחים או המטפסים.  במקרה שיש צורך

 להשתמש בסמוכה קודם לכן ע"י המפקח. 

 הגנת הצומח     8.12

 ולטיפול מיידי בהם עם  היפגעותם.  צמחי הגןהקבלן אחראי לבריאות 

 הנחיות מקצועיות לגבי טיפול בצמחים יש לקבל מהמדביר המקצועי מטעמו. 

 בכל מקרה של תמותת צמח כתוצאה מאי גילוי וטיפול ע"י הקבלן ישלים הקבלן מיידית את השיחים החסרים.

 

 דילול ושינטוע  8.13

אחראי על דילול צמחים בשחיות צפופות ומתנוונות. במקרה של דילול ישתלו הצמחים שידוללו ע"י  הקבלן  

   הקבלן המקום כפי שיורה המפקח.

 הקבלן אחראי לכך ששטחי השיחות יהיו נקיים בכל זמן.

 

 טיפול בוורדים       8.14

 במשך הוורדים את  לגזום הקבלן  על כן כמו .המפקח  הוורד ולהוראות לזני בהתאם יהיה  הגיזום אופי

 גיזום   :ביצוע מועד  .מהכנה הפורצים וסורים הקמלים  הפרחים הפריחה להסרת להכוונת  השנה כל

 .פברואר חודש – הורד נוף ועיצוב

 פריחה .  גמר לאחר מיד – פריחה והכוונת קמלה  פריחה  להסרת גיזום

 פברואר. חודש - שורש חשוף ורד – קיימות בערוגות ורדים השלמת

 

 בדקלים  טיפול    8.15

   אוקטובר כל שנה. אפריל  עד דקליים יעשה הגיזום בחודשיםב 8.15.1

   הגיזום מתבצע בדרך כלל לפני חג סוכות ובכפוף להוראות המפקח . 8.15.2

יוסרו   8.15.3 או  בגיזום  הפריחה  בהנחייתאשכולות  מותנה  הפרי,  לבסיס  המפקח    אשכולות  עד  שלמות  כפות  וכן 

 לפי מצב העץ.  ועד בסיס החוטרים. בכל גיזום אין להסיר יותר מדור אחד   -הפטוטרות. חוטרים 

   כפות בודדות חולות או יבשות תוסרנה במשך כל חודשי השנה. 8.15.4

הדקל 8.15.5 בחדקונית  מניעה  הרצויים  :  טיפול  במועדים  רק  אלא  הדקל  עצי  מגיזום  האפשר  ככל  להימנע  -יש 

למטה, באיזור ממנו הם  שמצוינים  חדקונית נמשכת לעצים גזומים, עצים גזומים יש לרסס, במינוני ההדברה ה

לאחר כל גיזום יש לטפל בעץ בהגמעה    גיזום.    פעמים בהפרש של שבוע מריסוס לריסוס ולמרוח משחת  3הוסרו  

   .וריסוס
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קרקע בסמוך לבסיס    הטיפול נעשה בקדקודי הדקל הקנרי ובעצי תמר מצוי הנושא חוטרי:  (הגמעה)הדברה   8.15.6

)במנה  קונפידנס, קודקוד, סייפן, קוהינור וכו')  סמ"ק תמיסה המכילה קונפידור או דומיו  20  מגמיאים  הגזע.  

צריך להיות    (  עם מים)ה הכוללת  חודשים. נפח התמיס  3  -של פעם ב  סמ"ק סימבוש בתדירות  30סמ"ק +    20של  

 ליטר תמיסה לקדקוד העץ. 5מספיקה כמות של   ליטר, בעצים צעירים 20

  50הקבלן יטפל על חשבונו בהדברת החדקונית בתמר קנרי שלוש פעמיים בשנה )כ    -  חדקונית הדקל האדומה 8.15.7

 עצים(.   200עצים(.  בתמר מצוי פעמיים בשנה או לפי הנחיות המפקח כ  

 תבצע לפי ההנחיות שמתפרסמות במשרד החקלאות או בהתאם להוראות אגרונום העירה. ההדברה ת 8.15.8

עבודת האחזקה    תחום הביצוע לעבודות אלו, כמפורט להלן; בכל שטחי הגנים והחורשות הכלולים בתחום אזור  8.15.9

 מ' לכל כיוון.   2 -של הקבלן בעיר. כולל שולי החורשות כ

 והגזם למקום אשר יורה לו המנהל. בלן לפנות את כפות התמרים על הק 8.15.10

      פקעות .9

 .פקעות לפני בואו של החורף 1,000הקבלן יספק ויטמין על חשבונו   .א

 . נוריות, כלניות, שושן פסחא רקפת יקינטון  -מסוג                                  

  .במקומות בהם יורה לו המפקחוההטמנה תתבצע לפי דרישת   .ב

אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי העירייה    על   .תתבצע ע"י הקבלן ללא תוספת תשלום  ההטמנה .ג

 אותם ללא תוספת תשלום.הטמין נוספים והקבלן מתחייב ל  פקעות/ בצליםרשאית לספק 

לנייד  הפקעותבכל מקרה, אספקת    .ד ועל הקבלן  לשטח ללא    הפקעות את    תהיה במחסן העירייה 

 תוספת מחיר. 

קבלן את השטח מכל עשביה חד שנתית ורב שנתית, יגרף ויישר את פני השטח.  לפני ההטמנה ינקה ה .ה

 עיתוי ההטמנה והמקום בהם ישתלו, לפי הנחיית המפקח.

 

 הכנת הקרקע  9.1.1

 ניקיון השטח מעשביה חד שנתית ורב שנתית גירוף ויישר השטח  

 אורגני או קומפוסט ולדישון מתון. בדשן זבל  את שטח ההטמנה יש ל

   יהיהשק 9.1.2

ס”מ. אפשר ורצוי לשתול לאחר הגשם הראשון.    15קרקע יבשה כדאי להשקות בפעם הראשונה עד לעומק  

 לאחר השתילה יש לשמור על אדמה לחה ולהשקות במידת הצורך, בייחוד בהפסקות בין הגשמים. 

 הוראות שתילה  9.1.3

 מתקרר.יש לשתול את הבצלים בסתיו ובראשית החורף כשמזג האוויר    –מועד שתילה 

 ס”מ אדמה. 3-5 -יש לשתול את הבצל / הפקעת ולכסות בכ   –עומק שתילה 

 ס”מ לפי תכנון הגינה והתייחסות לגודל הבצל. למראה מלא ושופע מומלץ לצופף.  5-20בין  –מרווחי שתילה 
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וגינה    זמן פריחת הבצלים נע בין נובמבר למאי לפי סוג הבצל ולכן ניתן להשיג תקופת פריחה ממושכת  –פריחה  

ואיריסים(   )נרקיסים  בין שלושה שבועות  כל חודשי החורף והאביב. משך הפריחה משתנה  צבעונית לאורך 

 לשלושה חודשים )כלנית ונוריות(. 

כדאי להקפיד על הסרת העלווה שהתייבשה כדי לשמור על  יופי הגינה. רצוי לא להסיר את העלווה    –סוף עונה  

 יע ולאגור די מזון לפריחה בעונה הבאה. בעודה ירוקה כדי לאפשר לצמח להטמ 

הבצל נכנס לתרדמה ועליו מתייבשים בסוף האביב. בשטחים נקיים ממזיקים ושאינם מושקים    – שימור הבצל  

אפשר להשאיר את הבצלים והפקעות לעונה הבאה. רוב הבצלים יתחדשו ויפרחו גם בשנה הבאה )במידה זו  

 ת הבצלים והפקעות על מנת ליהנות מפריחה יפה וצבעונית.  או אחרת(. רצוי לחדש מידי שנה חלק מכמו

 

 מזרקות מפרט טכני לביצוע תחזוקת     .10

 כללי  10.1

מצויות    העירייה  של  השיפוט  במכרז     3בתחום  המתוארות  מונוסון  יהוד  העיר  ברחבי   מזרקות 

 זה.    

השירות התחזוקה והניקיון למזרקות לרבות תיקון הקלקולים והתקלות  מתייחס לביצוע עבודות    מפרט זה 10.1.2

חומרים וחלקים ותיקוני תקלות במערכות מים ,תאורה ולוחות    אספקת  במערכת ועבודות אחזקה מונעות,  

 . חשמל 

להתקשר עם גורם מקצועי לטיפול במזרקה בסיווג  הקבלן  לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה באחריות   10.1.3

לטיפול במערכות מים ומזרקות ולדאוג לתקינות מערכות המים, מילוי חומרים כימיים    מורשה    1א  160קבלני  

 כגון כלור או חומצה בהתאם לתקן הנדרש בבריכות ומזרקות. 

ללא תמורה נוספת  חומרים, חומרי עזר, אביזרים, מכשירים וציוד ועל חשבונו     ,חלקים  כליםיספק את  הקבלן    10.1.4

עובדיו, לצורך ביצוע העבודות.   כן ישתמש הקבלן בכלי רכב משלו, נהוגים בידי.  לביצועה היעיל של העבודה

 הקבלן ואחריותו  הציוד והחלפים תהא על חשבון  הובלות החומרים, הכלים

בדיקה או טיפול או  פרוט הכל  לחשבון החודשי את יומן העבודה חתום על    צרףקבלן מתחייב לאחת לחודש ה 10.1.5

עם הגשת החשבון   רשיימסשל כל אתר ובטופס התקלה  תיקון או החלפת ציוד ירשמו במפורט ביומן העבודה

 . תנאי זה הינו הכרחי לתשלום החשבון החודשי. ויאושר ע"י המנהל

 נה. לאורך כל הש העבודות תבוצענה בכל ימי השבוע 10.1.6

 יעשה את כל פעולות האחזקה והשרות הנדרשים לפעולה תקינה ורציפה של המזרקות.   הקבלן 10.1.7

גם אם לא פורטו במפורש במפרט    הקבלן אחראי לשלמות ותקינות עבור כל האביזרים הקיימים במכל אתר  10.1.8

מערכת  אלקטרודות,  זה )כגון, צנרת, תעלות, כבלים, ונטות, מצופים, לוח חשמל, תאורה דקורטיבית, בקרים,  

  מסננים,  לטיפול במים,  מערכות   גילוי אש במידה וקיימת בחדרי המשאבות, משאבות ניקוז  משאבות  סניקה,

 על חשבון הקבלן.  דלתות לחדרי משאבות וכו'( סבכות, סולמות ,סילוני מים, שיער, סינון

מורשה והשבת    לאתר  שנצטברה באתר ביצוע העבודות   כל פסולת  בסיום כל יום עבודה הקבלן ידאג לסלק  10.1.9

 המצב לקדמותו. 

 

 וחומרים  רכיביםציוד  10.2
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שנפלו  הקבלן ישתמש בכלים וציוד משלו לרבות חומרים כימיקלים, אריחים חדשים לצורך החלפת אריחים   10.2.1

 או נשברו, מטאטא יונק, משאבה ניידת, מוט לניקוי פסולת גסה. 

תקין   10.2.2 במצב  תמיד  יהיו  עבודות  ביצוע  לצורך  ישתמש  בהם  והציוד  הכלים  שכל  לכך  לדאוג  מתחייב  הקבלן 

וכשרים להפעלה ומתחייב לתקן במהירות האפשרית, כל  -ומתאים לכללי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין 

פי לו"ז שיקבע ע"י העירייה, כל כלי או כל  אביזר, כך שלא תיגרם הפרעה או עיכוב בעבודה    שייגרם על  קלקול 

 או בהפעלת מופע המים. 

עבור מזרקות קיימות ועתידיות בהן מותקנות מערכות לטיפול במים בהן נעשה שימוש בכימיקלים כמו כלור   10.2.3

ביצוע העבודות באתר, אשר יהיה בוגר    נוזלי וחומצת מלח הקבלן מתחייב למנות עובד מטעמו אשר יפקח על

הבריאות ויעמוד בקשר מתמיד עם המנהל. המפעיל    קורס מפעיל בריכות שחיה מוסמך מורשה מטעם משרד 

זמין עבור העירייה בכל    ויהיה ת  שימונה מטעם הקבלן יהא אדם מקצועי בעל ניסיון מוכח בעבודות הנדרשו

 עת ופר קריאה. 

הם יהיו זהים מבחינת יצרן    והחומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים  כל הציוד, החלקים, האביזרים 10.2.4

ודגם לזה שהוחלף ובאם אין באפשרות הקבלן להשיגם במסגרת מועדי הביצוע שהתחייב עליהם או בגין כל  

יגיש הקבלן לאישור המנהל עילה לקבלן לדרוש  -הצעה מטעמו ל"שווה  סיבה שהיא,  זו  ערך". אין בדרישה 

אביזר או חומר אשר לא יתאימו לפי    פית כל שהיא עבור עבודות התאמה כלשהן. כל ציוד, חלק,תוספת כס

  קביעת המנהל ,יסולקו מהשטח ע"י הקבלן, על חשבונו, והקבלן יספק אחרים מתאימים לפי קביעת המנהל

 וללא דחוי. 

וחומרים 10.2.5 חלפים  של  ומתאים  מספיק  מלאי  חשבונו  ועל  ברשותו  להחזיק  מתחייב  עבודות    הקבלן  לביצוע 

 האחזקה ברמה ובמועדים כנדרש במפרט. 

, אביזריםברשות הקבלן יעמדו כל כלי העבודה, לרבות מכשירי בדיקה, מכשירי בדיקת כלור, בדיקת עכירות,   10.2.6

מכשירי הרמה, סבלות, שילוט בטיחות, רכב להסעת עובדים והובלת ציוד, כפי שידרשו לביצוע העבודות לפי  

ויענו על דרישות הבטיחות המחייבות. כלי העבודה   בודה ומכשירי הבדיקה יהיו תקיניםזה. כל כלי הע הסכם

 יכללו מסנן יונק, מוט עם רשת, משאבת לחץ וכל ציוד אחר הנדרש. 

 הכימיקלים הדרושים כלולים במחירי האחזקה לכל מזרקה ומזרקה  10.2.7

ת בחדרי המשאבות וכל תאורה,  טיפול והחלפה במידת הצורך במערכות ובכלל זה: לוחות חשמל ובקרה ,צנר 10.2.8

ההחלפה תבוצע רק לאחר קבלת הנחיה בכתב ע"י המנהל. במקרים בהם המשאבות    סילוני מים ומשאבות.

מתקלקלות וניתן לשפצן, על הקבלן לפרק את המשאבות ולהעבירן לתיקון לכל מקום שיידרש, בגמר הטיפול  

מזרקות כל ההוצאות של פירוק והרכבה מחדש  או השיפוץ על הקבלן להחזירו  לאתר ולהרכיבו במקומן ב

כולל הפעלה יהיו על חשבון הקבלן. עלויות השיפוץ ו/או התיקון יהיו על חשבון העירייה.  בגמר הטיפול, על  

שתימסר   אחריות  תעודת  כולל  מחדש,  המערכות  את  ולהפעיל  ב"כ  או  למפקח  בקורת  דו"ח  להגיש  הקבלן 

 למפקח.  

להשתמש 10.2.9 מתחייב  במקרים    הקבלן  בלבד.  השגחה  סימן  או  תקן  תו  בעלי  מפעלים  של  ובמוצרים  בחומרים 

שבהם דרישות המפרט, הכללי או המיוחד, גבוהות מדרישות תו התקן או סימן ההשגחה, חייב הקבלן לעמוד  

   .בדרישות המפרט דנן

ויאו 10.2.10 מוכר  יצרן  ומתוצרת  ביותר  המשובח  מהטיב  יהיו  הקבלן  ע"י  יסופקו  אשר  החומרים      שרו כל 

 . מראש ע"י המנהל 

 

 SLA–קלות ת   10.3
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 ידי המנהל -ידו או שהובאה לידיעתו על-מיד עם גילויה על שבמזרקות הקבלן יתקן כל תקלה 10.3.1

לצורך ביצוע תיקון מסוג כלשהוא ופתרון בעיות שעלולות להתעורר במהלך הפעלת המיזרקות, זאת על פי   10.3.2

 . קריאת מוקד או מנהל

 על ביצוע העבודה.  בגמר הטיפול, על הקבלן לדווח 10.3.3

 זמני תגובה   10.3.4

 

 וגים וכמפורט להלן: ס 2  התקלות יסווגו לפי

 ההודעה   שעות ממועד קבלת24נתן השרות תוך י במקרה של תקלה רגילה י -תקלה רגילה  10.3.5

לרבות בסופי    ממועד קבלת ההודעה  שעות  4נתן השירות בתוך  י במקרה של תקלה קריטית י  -תקלה קריטית 10.3.6

 20%בתוספת תשלום של בהתאם למחירון דקל בתוספת הנחה של שבוע וחגים וזאת 

 קריטית" לעניין ס"ק זה הינה כל אחד מהמקרים המנויים להלן: תקלה  10.3.7

 צנרת משמעותי אשר משביתה לגמרי את פעילות המזרקה.   ץפיצו 

 ארון חשמל מושבת.  

 מים גולשים מהמזרקות .  

בשקדנות    הקבלן  10.3.8 בכל תקלה  לאופי התקלה.יטפל  סביר בהתאם  זמן  פרק  בתוך  ויתקנה    אין   ובמקצועיות, 

 בדרישות אלה לפטור את הקבלן מלבצע את התיקון בפרק זמן קצר יותר באם הדבר ניתן. 

  ע"י המנהל, יבצע הקבלן את כל הפעולות לתיקון דחוף ע"י אספקת  כל מקרה שהתיקון יוגדר כתקלה קריטית 10.3.9

ע מתוגברים,  ואמצעים  אדם  נוספים, כוח  עובדים  העסקת  שיידרש,  אימת  כל  ולילה,  נוספות  בשעות  בודה 

 העברת חלקים ו/או ציוד ממקום למקום וכדומה וזאת ללא תשלום נוסף. 

 סדר העדיפויות ופרק הזמן לביצוע העבודות יקבע ע"י המנהל .  10.3.10

המזרקות  10.3.11 השבתה  ימי  אחזקתן  בגין  האחזקה    לצרכי  לתשלום  הקבלן  זכאי  יהיה  מזרקה,  לא  אותה  בגין 

 בהתאם למספר הימים בו הושבתה.

 

 השוטפות התחזוקה עבודות    10.4

ידו  שיוגש  מסודר  זמנים  ללוח  בהתאם  ורכיבהן  המזרקות  לכל  מונעים  טיפולים  יבצע  הקבלן 10.4.1   לאישור   על 

   הטיפול טפסי מילוי  תוך יבוצע טיפול  כל. המנהל

  החשמל  בלוחות  החשמל  טיפול מונע  ,לוחות  'וכו  מצופים,  המים, משאבות  אביזרי  את  כוללת  המונעת  האחזקה 10.4.2

  וסביבתה  המזרקה  את  מוסמך ואלמנטים המרכיבים   חשמלאי  י "ע   החוק  לדרישות  בהתאם ,  םוייחת  יעשה

 . הקרובה

ירשום,  הקבלן  בהשתתפות  המנהל  י"ע   יערכו  המונע  הטיפול  עבודות  ביצוע  לבדיקת  סיורים 10.4.3   את  המנהל 

  הקבלן   יעביר,  חודש  כל  בסיום של.  הטיפול  השלמת   לאחר  בחתימתו   ויאשרם  המונע   הטיפול  טפסי   על  הערותיו

  יהא   הקבלן.  הטופס  על   ויחתום   תיקונים  צורך לבצע   יש  אם,  בוצעו  עבודות  איזה  ירשום   המנהל ,  חודשי  יומן 

ע  ליקוי  כל  שלאחריו   בשבוע  לתקן  חייב   הטופס   גבי  על  התיקון  לביצוע  אישורו  את  ולקבל  המנהל   י" שצוין 

 . השבועי

 . העבודה יומן  באמצעות ידו-על  שיוגש לחשבון  הקבלן י"ע  יצורפו המאושרים  הטפסים 10.4.4
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 ( "יומי )"יום שוטף טיפול  10.5

 '  ה-'א  בימים קבוע באופן, שוטף טיפול  יבצע  הקבלן 10.5.1

 במכרז זה.המפרט  להנחיות ובהתאם הצורך לפי וטיפול המזרקות של ויזואלית בדיקה  יכלול השוטף הטיפול 10.5.2

    .העירייה מנהלת יומני עבודה דיגיטליים, על הקבלן לדווח ברמה החודשית על העבודות שבוצעו 10.5.3

 מטר משטח המיזרקה.  1עד   וסביבתם לרבות איסוף חפצים שנזרקו  הקבלן ינקה את המזרקות 10.5.4

פסולת   10.5.5 הוצאת  הכולל  ניילוניהניקיון  עלים  אדמה,  םכדוגמת  אחרת    עודפי  פסולת  במים  וכל  הנמצאת 

)"מטאטא יונק"( בבורות רטובים  יונק  והמסננים, בקרקעית הבריכה, בנחירי ההתזה. שאיבה באמצעות מסנן  

 ובבריכות לפי הצורך והנחיות המנהל. 

 על קרקעית המיזרקה להיות נקיה מפסולת באופן קבוע.  10.5.6

 קר. בבו  11:00הניקיון היום יומי בכל המזרקות יבוצע עד השעה   10.5.7

שמירה על איכות המים במזרקה  ו  של המים והכלור  PH איזון  הוספת מים במידת הצורך וויסות ספיקת המים,   10.5.8

הבריאות משרד  לתקנות  חשבון.  בהתאם  על  תבוצע  היווצרות  ,  הקבלן  הבדיקה  הליגיונלה,  מחלת  למניעת 

 אצות, ירוקת ואבנית. 

 ותקינות יחידת המילוי באופן ידני. במזרקות בהן מותקן מילויי מים מכני ייבדק המצוף  10.5.9

 .והוספת הכימיקלים תהיה על חשבון הקבלן האספק 10.5.10

 גומחות המשאבות.  /  אחת לשבוע יש לוודא תקינות המערכות בתוך חדרי 10.5.11

כל  כוללת  אחזקה 10.5.12  ,  פנסים,  חשמל  לוחות  לרבות  במזרקה  הקיימים   האביזרים  של 

 '. אריחים, בדיקות חודשיות וכו, דיזות /מים  סילוני ,מנעולים ,דלתות 

 מזרקה. אותה   של העבודה ביומן וירשמו למנהל מידית ידווחו  הן  תקלות שנתגלעו ככל 10.5.13

ייתן    10.5.14 ועליהם  שבוע  הקבלן  שיבצע  השבועיים  והטיפולים  הבדיקות  על  נוסף  ספק,  הסר   למען 

מצ"ב    אשר  לדוגמא  בטופס  למנהל  שוטף  ?????דיווח  א  בנספח  לבדוק  הקבלן  המערכת   מתחייב   ת 

מ    מאוחר  ולא  תוך  אחריותו  תחת  תיקון  הדרוש  את  המנהל    2  –ולתקן  הודעת  ממועד  עסקים   ימי 

 לקבלן על כך.  

 

 טיפול שוטף חודשי   10.6

 הקבלן יספק את כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודות על חשבונו וללא תוספת תמורה.   10.6.1

כל החומרים אשר ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חומרים ידידותיים לסביבה ומאושרים ע"י   10.6.2
 משרד הבריאות . 

 

  מסוג   מיוצב  כלור  ת טבליו.  מים אוטומטית  איכות  לשמירת  מערכת  מותקנת  בהן  למזרקות  נוזלי   יהיה   הכלור  10.6.3

 .מראש   ומאושר  שווה ערך דשנים או מתוצרת אחת כל' גר" בקוטר טבליות ר טרי כלו

  כנדרש   והוספת כימיקלים  המיזרקות  במי  הכימיקלים  ריכוז  על  נתונים  קבלת  לצורך   בדיקות  יערוך  הקבלן 10.6.4

  במחירי   כלולה  ותמורתם  חשבון הקבלן  על  יהיו  הבדיקה  עלויות  או  הבדיקה  מכשירי,  אלה  בדיקות  מתוצאות

 . האחזקה
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- מי  על  מנת  לשמור  על  במיזרקות   אבנית  ושקיעת  אצות  הצטברות  המונעים  חומרים  להוספת  לדאוג  הקבלן  על 10.6.5

 . וצלולים נקיים  מזרקותה

 . ל "מג 2  – 2.7 עכירות -,  6.0 חופשי כלור, ן"יע הגבה: המפורטת באיכות יהיו המים 10.6.6

  נורות   החלפת  ,והבקרה  הפיקוד   שעוני  כיול  לרבות  התקינה  עבודתם  והבטחת   המזרקות   אביזרי  כל  בדיקת 10.6.7

 . והבקרה החשמל ובלוחות במשאבות וטיפול מימית-תת  תאורה

 . הזמן  כל יהיו נעולים המשאבות  בורות או/ו  ארגזי מכסי  שכל בדיקה  לרבות  המזרקה  של בטיחותית בדיקה 10.6.8

שיידרש  חשבונו   ועל    הקבלן  י"ע   ייעשה  השונים  בבקרים  והמוסיקה  התאורה   המים   מופעי  עדכון  10.6.9   י "ע  ככל 

 העירייה. 

 .החודשי בתשלום כלולה יומי(  השוטף)יום  לטיפול  התמורה 10.6.10

 

 חודשי  שירות 10.7

  החלפת  החשמלית ומכנית  המערכת  כולל ,  המתקן  כל  בדיקת   ויכלול ,  המיתקנים  בכל   יבוצע  החודשי   השירות  10.7.1

 לצורך  החלפה דורשים  או, כראוי פועלים אינם אשר החלקים  תיקון או

 חודשים.  3יבוצע כל   ומילוי מים מחדשמיזרקות ממים ,ניקוי יסודי ריקון ה 10.7.2

 : המטלות הבאות את גם,  השאר בין, החודשי   השירות יכלול,  לעיל  האמור  בכלליות לפגוע  מבלי 10.7.3

 . והבטיחותית  התקינה עבודתם והבטחת המתקן   אביזרי כל בדיקת 10.7.3.1

 . פעולות אלה  הדורשים    המתקן  חלקי יתר  וכל  החשמלי, המכני הציוד ושימון  גירוז ניקוי 10.7.3.2

  המתקן   עבודת   לשבש את  היכולים פגומים חלקים של  תיקון או החלפה כולל המתקן   פעולת כיוון 10.7.3.3

 . בבטיחותו לפגוע או

 . החלפתם הצורך  ובמידת ותיקונם ברגים והידוק  חיזוק 10.7.3.4

 . הצורך לפי  החלפתם או  ותיקונם הברזים  של הנזילות ותיקון בדיקת 10.7.3.5

 .במתקן   הניקוז צינורות ניקוי 10.7.3.6

 . המקובלים באמצעים  ואבנית מלכלוך  האביזרים וכל  המזרקה של יסודי ניקוי 10.7.3.7

 . אבנית כתמי להסרת אחרים מתאימים  בחומרים או בחומצה ניקוי 10.7.3.8

 . י הקבלן" ע תינתן מנירוסטה  אבנית  להסרת  החומר בבחירת תינתן מיוחדת לב שימת 10.7.3.9

  בלתי   בחומרים   כתוצאה משימוש והנירוסטה  המזרקות למבנה שייגרמו  לנזקים אחראי יהיה  הקבלן 10.7.3.10

 .. מתאימים

 . המזרקות במי ים הכימיקלי  ריכוז על  נתונים קבלת לצורך המים בדיקת 10.7.3.11

 .  הבריאות משרד בדרישות לעמידה אלה מבדיקות כנדרש כימיקלים הוספת 10.7.3.12

 .אבנית  ושקיעת  אצות הצטברות המונעים חומרים  הוספת 10.7.3.13

 . לעירייה  הנתונים והעברת המים מד קריאה רישום 10.7.3.14

 . החודשי  בתשלום כלולה החודשי  לטיפול התמורה כי  מובהר  ספק הסר  למען 10.7.3.15
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 נוספות  עבודות  10.8

 הוספת : כגון נוספות  עבודות של  לביצוע העיריה החלטת  פי  על להידרש יכול   הקבלן 10.8.1

 .חדשות  מזרקות  של  וביצוע והתקנה  מים  מופעי  שינויי,  קיימות  למזרקות  מים  מופעי  לדוגמא  למים  אלמנטים 10.8.2

מורחב  המפרט  פי  על  יבוצעו  ל" הנ  העבודות  כל 10.8.3 שיפוצים  "דקל"  המתאימים  במחירון    לעבודות  פרקיו 

 .המבוצעות

 .הנוספות  העבודות ביצוע בגין בהסכם כמפורט לתמורה זכאי  יהיה  הקבלן 10.8.4

 הקבלן עבודת גמר 10.9

רצונה  לחלוטין  תקין   במצב  המזרקות   את  הקבלן   ימסור  ההתקשרות  תקופת  בגמר 10.9.1 ,  העירייה  של   לשביעות 

 . העירייה הוראת  לפי, אחר לקבלן או לעירייה

  המנהל .  הנכנס  והקבלן,  הקבלן היוצא,  המנהל  הנחיית  פי  על  המתוחזקים  המתקנים  בכל  סיורים  יערוך  הקבלן 10.9.2

 . לביצוע הנדרשות והעבודות הליקויים כל ובו יפורט המשתתפים כל יחתמו   עליו סיור   ח"דו יוציא

 .ל " הנ  ח"בדו  הנדרש  כל את לבצע יהיה )היוצא( הקבלן על 10.9.3

  י "ע   העבודות  ביצוע  המנהל להורות  רשאי,  לעיל  כאמור,  הביקורת  ח "דו  הוראות  אחרי  הקבלן  ימלא  לא  אם 10.9.4

 .היוצא  הקבלן חשבון על, אחרת דרך בכל או אחר  קבלן

לכל יום    ₪  1,000לעיל או אי עמידה בכל דרישה מדרישות המכרז תגרור קנס בגובה של    אי עמידה בלו"ז 10.9.5

 איחור להפעלת המזרקה ו/או תיקון חלק ממערכות המזרקה.

 ₪לכל מקרה הכל על פי החלטת המנה  500שתמצא ע"י המנהל לא נקייה תגרור קנס  בסך של  מזרקה 10.9.6

 

 מיקום פירוט מזרקות 

 יהוד - רח' ויצמן פינת אלפרט  כיכר בורכוב 

 יהוד  - רח' מוהליבר פינת כצנלסון   כיכר הגולשת  

 מונוסון  -רח' שקד  כיכר שקד 

 

 שאינם בתוכנית העבודה  –טיפול בתעלות ניקוז ובשטחי בור     11

 ימי עבודת חרמש ברחבי העיר שאינם נמצאים בתוכנית העבודה.   50הקבלן יספק כל שנה 

ימי עובד הכוללים אמצעים מכנים כדוגמת חרמש    50לצורך ביצוע העבודה יידרש הקבלן לספק על חשבונו   

 מכאני / חרמש "נינגה" בשנה.

 העבודה מתווספת לעבודת התחזוקה השוטפת , ללא תוספת תשלום 

 ה תתבצע בחודשי האביב והסתיו המפקח יורה לקבלן על ביצוע העבודה. העבוד

 בחורשות  טיפול   12
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נקייה   על הקבלן לטפל בחורשות בהתאם למפרט בנושא העצים ובנוסף על הקבלן לשמור על  החורשה 

גיזום  גיזום בהתאם לסעיף              מעשביה , פסולת, ואשפה, בהתאם להנחיות הכלליות בסעיף ניקיון.

בהתאם לסעיף ניקיון    -ניקיון החורשה  .  בהתאם לסעיף הדברה עשביה וניקוש עשביה  –ניקוש עשביה    עצים.

 ינון. ג

 השקייה   מערכת ואחזקת טיפול   13

 כללי  השקייה 13.1

גינון.  בשטחי  המותקנת  השקיה  מערכת  לאחזקת  והדרישות  העבודות  את  מתאר  זה       פרק 

הינה    הקבלן  ההשקאחריות  הילמערכת  שטח  בכל  הפרושה      גן.                                                   ה 

כברשות    קיימים  השק  100-עירייה  לדאוג,  ימערכות  יהא  הזוכה  הספק  על  ממוחשבות.   ה 

העירייה     בשטח  במחסן  יציב  הספק  אלו.  מערכות  של  ואחזקתם  ציוד  עם  להפעלתן  של   מלאי 

חליפיי השקי   מיידית.   ה  להחלפה  ידאג    זמין  בחדשים, לביצוע  הקבלן  פגומים  אביזרים   החלפת 

 ללא תמורה נוספת במשך כל תקופת האחזקה.  

 ה יאחזקה ותפעול מערכות השקי  13.2

השק  13.1.1 מערכות  ותחזוקת  השוטף  ובהתאםי הטיפול  הקיים  למצב  בהתאם  יהיו      להוראות   יה 

 המפקח. והוראות  השונים המפרטים, יצרני הציוד 

על   13.1.2 הודעה  קבלת  הקבלן   וזכיית עם  יהיה  השנה,  עונות  ובכל  עבודתו  תקופת  במשך  אחראי    במכרז, 

 ה באתרים שבטיפולו. יותפעולן השוטף של כל מערכות ההשקי לתקינותן, שלמותן

שהוא )קוטר, דרג    אחריות הקבלן חלה על כל מרכיבי המערכת: ממטרות מכל סוג שהוא, צנרת מכל סוג  13.1.3

יהיה אחראי שכל מערכות השקיה    זרי פיקוד ובקרה, מסננים, ברזים, מקטיני לחץ, וכו'. הקבלןאב  וכו'(,

 אטומות וללא נזילות.  יהיו

ה, פיצוץ ונזילה ללא קשר לסיבה ולאופן שהנזק נגרם  יהקבלן יתקן באופן מידי כל נזק במערכת השקי  13.1.4

 ידי אדם(. כתוצאה מעכברים, נקרים מכרסמים, לרבות נזק על  )כולל נזק

 במוקד.( רג'קטים בנושא מערכות השקיה הרשומים    10:00בבוקר ועד    07:00  -)מ  הקבלן יתקן באופן מידי 13.1.5

ה יוודא הקבלן כי הפרשי הלחץ בין הממטיר הראשון לאחרון בכל מקטע אינו  י בכל תחילת עונת השקי 13.1.6

 הבדיקה תעשה באישור המפקח.  15%עובר על 

ותו של הקבלן. הן בעת גילוי התקלה והן בזמן התיקון, על הקבלן  כל תקלה במערכת היא בתחום אחרי  13.1.7

 למפקח.  לדוח מידית

אם יש צורך בהשקיה לפני השלמת תיקון, יספק הקבלן מערכת השקיה זמנית על חשבונו ויפעילה עד   13.1.8

 ללא תמורה נוספת.  השלמת התיקון

 

 תחזוקת ראש מערכת השקיה  13.2

 ולים. ארגזי ראש המערכת יהיו שלמים ונע\ארונות 13.2.1

כל 13.2.2 מאביזר  נזילה  של  מקרה  בכל  נזילות.  וללא  תקינים  יהיו  המערכת  ראש   שהוא     אביזרי 

ו\ו  הנזילה  את  יתקן  הקבלן  פגום  אביזר  הפגום\או  האביזר  את  יחליף  תמורה    או   ללא 

 . נוספת  
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ידאג   13.2.3 בחדשים,  הקבלן  פגומים  אביזרים  במשךלהחלפת  נוספת  תמורה  תקופת  ללא     כל 

 האחזקה.  

הסינון ככל    הקבלן יקפיד על קיומם של אביזרי הסינון במסננים, יבדוק את ניקיונם וינקה את אביזרי 13.2.4

 שיידרש. 

  10%כל סטייה העולה על    הקבלן יבדוק את לחץ המים ביציאה מראש המערכת שהוא מתאים לתוכניות 13.2.5

 מיידית.  תטופל

כן ארגז ראש    ומסודרים מעשביה, מסחף ומאשפה אחרת כמואזור ראש המערכת וסביבתו יהיו נקיים   13.2.6

 מנוקז. ו המערכת יהיה

לשבועיים / שבוע    פעולת מערכת ההשקיה ואחזקתה תהיה בהתאם להוראות היצרן. בכל הפעלה, אחת  13.2.7

 דקות או הזמן הדרוש לבדיקת ליקויים.   10בדיקת הפעלה למשך  לפחות תתבצע

 המערכת. ראש נאות של כל מרכיבי    ויוודא תפקודחשבונו על הקבלן יתקן וישלים את כל החסרים   13.2.8

 

 ארגז/ארון ראש מערכת    13.3

והחבקי 13.3.1 לנעילת הארגזים  וידאג  והדלתות  לשלמות הארגזים  יהיה אחראי  עם    מתמיד  באופןם  הקבלן 

 המפתח יהיה אצל הקבלן, והמפקח. ,  מפתח מסטר

 שראש המערכת יהיה גלוי לעין והגישה הרגלית אליו תהיה קלה ונוחה. יוודאהקבלן   13.3.2

כמקום 13.3.3 ישמש  לא  הארגז/ארון  ונעול.  סגור  צבוע,  נקי,  יהיה  מערכת  ראש      ארגז/ארון 

 אחסון.     

 פעם בשנה בחודש מרץ ע"פ המפרט המיוחד.  צביעת ארגז/ארון תבוצע 13.3.4

 

 הידראוליים וחשמלייםמגופים ראשיים, מדי מים, ברזים  13.4

 תהיה אטימה מוחלטת, חוסר נזילה חיצונית.  הקבלן יהיה לבדוק ולוודא  13.4.1

 .הקבלן אחראי לכך, שהברזים יהיו תקינים ושלמים ויתפקדו בהתאם להוראות היצרנים 13.4.2

או 13.4.3 שהברזים  ידאג,  בחדשים    הקבלן  יוחלפו  תקינים  שאינם  ו האבזרים  תמורה ע"ח     ללא 

 נוספת.    

מידיבעת   13.4.4 באופן  הנלווים  האבזרים  ואת  הברזים  את  יאטום  הקבלן  נזילה,  ו  גילוי   ללא  ע"ח 

 תמורה נוספת.   

 בחודש ינואר כחלק מערכות לחודשי הקיץ.  תעשה בראשי המערכת בדיקת הברזים  13.4.5

 מגופים סגורים לתקופה ארוכה יש לתפעלם אחת לחודשיים לפחות.  13.4.6

13.4.7   " בקוטר  הראשי  המגוף  ה   3בדיקת  ומד  הבדיקה ומעלה  )בעת  בשנה  פעמיים  תתבצע     מים 

להשאיר    יש  הראשי  המגוף  פתוח(.   של  המערכת  בראש  הידני  הברז  ביצוע:     את   מועד 

 כל השנה  –תחזוקה שוטפת   

 מסננים  13.5

על הקבלן לבדוק המצאות מסננים בבית המסנן, שלמות רשתות/טבעות ואטמים וכמו כן ניקוי המסנן   13.5.1

 נהל יח' השקיה. במידה והמסנן פגום יש להחליפו בחדש. פעם בשבועיים, או לפי הנחיות מ
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יש לבדוק את המסננים ע"י איש שרות של חברת המסננים פעם בשנה. מסנן עם טבעות    אטומים,מסננים   13.5.2

 המכילות טרפלן יש להחליף פעם בשנה בחודש מרץ )ההחלפה בתאום ופיקוח של מנהל יחידת השקיה. 

החלפת מסנן טבעות עם   פעם בשבועיים בעונת ההשקיה  –וטיפול במסננים   מועד ביצוע: בדיקה, ניקיון        

 חודש ינואר   – ןטרפל

 השקיה   אביזרי  13.6

על הקבלן לתחזקם באופן שוטף לשמרם במצב    ,כל אביזרי ההשקיה המורכבים בראש מערכת ההשקיה 13.6.1

 תקין, במידה והאביזר נפגם יש להחליפו בחדש.  

ושכבה שנייה של צבע עליון    על הקבלן לנקות את כל חלקי הברזל אם החלידו ולצבעם בשכבת צבע יסוד 13.6.2

 אחת לשנה. האביזרים יהיו בעלי תו תקן. 

)כגון : מחברים, ווסתים, מסננים, טפטפות,    הקבלן יחזיק במחסן מלאי סביר ותקין של אבזרי השקיה 13.6.3

 צינורות פוליאתילן, ממטרות, זקיפים( וכן כל אביזר או חלק שמרכיב את מערכות ההשקיה.  

אבנים  חפירה והרמת  עבודת  כולל  , עבודה )כולל חלקים  בהתאם למפרט העירוני ,תיקוני צנרת בכל דרג   13.6.4

 . על חשבון הקבלןויסופקו יבוצע מטר רץ  5משתלבות עד 

ויסופקו    מובהר בזאת כי כל החלקים, המרכיבים את ראשי המערכות, והאביזרים יהיו באחריות הקבלן 13.6.5

 על חשבונו  

מובהר בזאת כי כל החלקים, המרכיבים את ראשי המערכות, והאביזרים יהיו באחריות הקבלן והקבלן   13.6.6

 לפת האביזרים הפגומים בחדשים, ללא תמורה נוספת במשך כל תקופת האחזקה. ידאג לביצוע הח

 כל השנה  –מועד ביצוע: תחזוקה שוטפת 

 חודש ינואר  –בדיקה תקינות, תיקונים

 

 שלוחות טפטוף וטפטפות  13.7

 לבדוק פעם בשבוע תקינות קווי טפטוף וזאת על ידי פתיחת כל קו טפטוף קבלן על ה 13.7.1

 קווי הטפטוף, הקווים המובילים והמחלקים. בנפרד, בדיקת שלמות  13.7.2

 הקבלן יוודא שצנרת טמונה בקרקע מכוסה ותקינה.   13.7.3

 ההשקיה.  קווי הטפטוף יהיו מעוגנים לקרקע ביתדות מתכת או פלסטיק ומיושרים על פי תוכנית 13.7.4

  כולל חפירה  במקרה של פריצת מים בקו טפטוף, קו מחלק או מוביל על הספק לתקן את פריצת המים 13.7.5

גילוי הקו, תיקון הפריצה, כיסוי ושיקום החפירה להחזרת המצב לקדמותו, כל זאת על חשבון לצור   ך 

 . הספק

 צנרת לא תקינה תוחלף בצנרת חדשה זהה  13.7.6

 .כל אביזרי ההשקיה יאושרו מראש ע"י המפקח 13.7.7

צנרת 13.7.8 של  ואחזקה  הטיפול  שנחשפה.  צנרת  להטמנת  ידאג  להוראות    הקבלן  בהתאם  יהיה  פוליאתילן 

 היצרן. 

 הטכניות הרלוונטיות ויש לבדוק הגעת מים עד קצות הקווים הרחוקים ביותר בלחץ על פי הטבלאות   13.7.9

פיצוץ,  יום טיפול ובהתאם לצורך  בכל   13.7.10 נזילה או  כל  יבדוק הקבלן את כל שלוחות הטפטוף ויתקן מיד 

 סתומות ולא תקינות באחרות.   יחליף שלוחות ו/או טפטפות
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בכל   13.7.11 יבדוק  יבדוק ששלוחות הטפטוף יוייום טיפול  הקבלן  וכן  צמודות לצמחיה.    צוב שלוחות הטפטוף 

 . מטר. במקומות שבהם חסרות 2הקבלן ידאג במידת הצורך לייצוב השלוחות בעזרת מייצבים, כל 

 . יוסיף אותן הקבלן בהתאם להוראות המפקח, ללא כל תמורה נוספת שלוחות טפטוף או טפטפות 13.7.12

 ההשקיה ובסופה ישטוף הקבלן וינקז את כל שלוחות הטפטוף.  ת עונת בתחיל 13.7.13

 יהיו בהתאם להוראות היצרן.  והאחזקה של שלוחות הטפטוף והטפטפות הטיפול 13.7.14

 טפטוף טמון  13.8

 מנותקת ממערכת אספקת המים. כל טיפול בטרפלן יעשה כאשר קטע המערכת המטופלת  13.8.1

 הטיפול יעשה כלהלן: במערכת שיש בה טיפול בטרפלן 13.8.2

 החדרת טרפלן 

 מסנן טרפלן 

 . טפטפות

 ממטרות 13.9

דרש תיבדק מערכת ההמטרה, יתוקנו ממטירים נוזלים, לא מסתובבים ,  ילפני עונת ההשקיה וככל שת 13.9.1

יבדקו הפיות של הממטירים ויותאמו לגזרות ההשקיה השונות  ,  בגבהים לא נכונים, עקומים ולא מכוונים

כמו כן בהתאם לדרישת מנהל יחידת ההשקיה    יצרן ומנהל יחידת השקיה.  העבודות בהתאם להנחיות

 .  ייבדק פיזור ההמטרה של המערכת

במהלך עונת ההשקיה יש לוודא שכל הממטירים יהיו תקינים ומכוונים ,במידת הצורך יש לתקנם או   13.9.2

 להחליפם אם גילוי התקלה ולפני ההשקיה העוקבת. 

ללא  ו  לוונדליזםהדרושות להשקיה ללא קשר  והממטרות החסרות  את כל סוגי  על חשבונו  הקבלן יספק   13.9.3

לתוכניות ההשקיה המקוריות שאושרו ע"י    הקבלן ישתמש אך ורק בממטרה ובפיות בהתאם  .עלות נוספת

 המפקח. 

הקבלן יחליף ממטרות לא תקינות בממטרות תקינות זהות כמו כן ידאג שבזמן השקיה לא תהיה הרטבת   13.9.4

 כבישים או מדרכות.  שבילים,

 מעלות.  90הממטרות תהינה מאונכות לקרקע בזווית של   13.9.5

 הקבלן יקפיד לנקות את אזור הממטרות מעשביה, מדשא. מסחף או מכל חומר אחר.  13.9.6

 שבורות תוחלפנה בפיות תקינות. פיות ממטרות שחוקות או 13.9.7

 פעולת הממטרות ואחזקתן תהינה בהתאם להוראות יצרן הממטרות.  13.9.8

ופיות , ומתזים יש    I 20  ,PGP בשטחי הגינון מותקנים ממטרות מסוג   13.9.9 לשמור על סוג ממטיר אחיד 

 מתאימות לפי גזרות ההשקיה השונות בכל שטחי הגן.

 כל עונת ההשקיה  –ביצוע: תחזוקה שוטפת  מועד

 

 ממטרות גיחה        13.10

שטחי   13.10.1 המרטיבות  או ממטרות  הדשא  מפני  גבוהות  שקועות  לגובה הקרקע  ממטרות  תותאמנה  מדרך, 

 הנדרשים, בהתאם להוראות מקצועיות והוראות המפקח וללא כל תמורה נוספת.   ולגזרת ההרטבה
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הקבלן ינקה את סביבת פני הממטרות למניעת חדירת דשא לבית הממטיר ועל מנת לאפשר את תקינות   13.10.2

 להקל על איתורן בשטח.  עבודתן וכן

שווה ערך לא כל  ממטרות גיחה לא תקינות יוחלפו בממטרות חדשות בהתאם לסוג הממטרות בשטח או   13.10.3

 רה. תמו

 

 

   מקומיהשקיה  בקרי 13.11

 הטיפול במחשבי ההשקיה ואבזרי פיקוד יהיה בהתאם להוראות היצרנים.   13.11.1

באתר 13.11.2 הנמצאים  הפיקוד,  ואבזרי  ההשקיה  מחשבי  את  הקבלן  יבדוק  ההשקיה  עונת  בעת .  בתחילת 

ההפעלה הניסיונית של מחשבי ההשקיה על הקבלן להיות נוכח בשטח ולוודא שהמערכת עובדת בהתאם  

 לנדרש. 

 כל תמורה באופן שוטף  סוללות יוחלפו לפי הצורך או לפני הוראות היצרן ללא  13.11.3

לגודל   13.11.4 ובהתאם  לסוג המחשב,  בהתאם  למחשב  שיועדה  הגנה  בקופסת  מכוסים  יהיו  ההשקיה  מחשבי 

 המחשב.  

הקבלן יוודא שקופסת ההגנה נעולה במנעול. מדי פעם יעבור הקבלן ויתחזק את המנעול לפי הוראות יצרן   13.11.5

ובידי המפקח. בסיום עונת ההשקיה הקבלן יישאר בידי הקבלן  יוציא את    המנעול. העתק של המפתח 

 אותן.   הסוללות מהמחשב ויאחסן

 הקבלן יעגן בצורה מסודרת מאורגנת את צינורות הפיקוד ו/או הכבלים החשמליים של ראש המערכת  13.11.6

באמצעות קופסאות חיבור. הקבלן יבדוק בכל יום את שלמות ותקינות המחשב וכן את האבזרים הנלווים   13.11.7

 הידראוליים, סולונואידים וכו'(.  )ברזים

 השנה  כל – שוטפת תחזוקה :יצועב מועד

                                                                           ינואר  חודש – סוללה והחלפת תיקונים ,שנתית בדיקה

 

  GISבקרי השקיה ושליטה מרחוק   13.12

 הקבלן ידאג כי הבקר ימצא סגור ונעול בתוך ראש המערכת 13.12.1

 לצורך יבוצעו ניקיון וגיזום שיחים/ עצים סביב הפנל הסולרי אחת לחודש ובהתאם  13.12.2

 השטח.  וגודל הבאחריות הקבלן לעדכון תוכניות ההשקיה בהתאם לתנאי מזג האויר, סוג הצמחיי 13.12.3

 דרישות ממערכת הבקרה    13.13

 קשר אלחוטי רציף לכל האלמנטים בשטח )מגופים, מונים, חיישנים, טנסיומטרים(  13.13.1

בימים,   13.13.2 ימי השקיה קבועים או מרווח קבוע  תוכנית ההשקיה תכיל לכל הפחות את הנתונים הבאים: 

 מחזורים ומרווח בין מחזורים, שעת התחלה, שעת סיום, נתוני בקרה לעצירה במקרה של תקלה. 

 ( במקרי התקלה הבאים:SMSיכולת הפסקת המים בזמן אמת ודיווח )ליומן אירועים וכהודעת  13.13.3

 תקלה כתוצאה מספיקה גבוהה   

 תקלה כתוצאה מספיקה נמוכה  
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 תקלה כתוצאה ממים לא נפתחים   

 תקלה כתוצאה ממים לא מבוקרים   

אינטרוול בין ימי    ידות יומי,חישוב מנות המים והשקיה על פי: סוג הצמחייה, גודל השטח, נתון התאי 13.13.4

לוח הפעלה מתוכנן ותקצוב מים לכל מגוף במערכת המבוסס על הפרמטרים הבאים    השקיה ומחזורים

 סוג הצמחייה, גודל השטח, התאיידות סטטיסטית.

יכולת סנכרון והשפעה בין רכיבים שונים במערכת כמו: משאבות, לחצים, חיישנים. לכל אלמנט במערכת   13.13.5

 ע על אלמנטים אחרים ללא תלות במקום ובמרחק.יכולת להשפי

מושבים,   13.13.6 ומים  מתוקים  המים  מאגרי  המשאבות,  מצב  ביישוב.  המוקם  הטיהור  ממכון  ודיווח  בקרה 

 ודיווחים ממערכת אספקת מי השתייה בישוב. יכולת סנכרון בין המערכת באמצעות מרכז בקרה אחד. 

 על פי ספיקה בין מונים נכנסים למונים יוצאים.  המבוססת על בדיקה חריגה כמותית ו/או  –הגנת רשת  13.13.7

 אפשרות לביצוע תנאים ברמת הבקר  13.13.8

 יכולת דישון בבסיס זמן ו/או כמות  13.13.9

אפשרות לשילוב עם מערכות מקבילות הקימות ברשות )באותו מרכז מנהל( ללא צורך בהקמת מרכז   13.13.10

 נוסף. 

 

הנל 13.13.11 הציוד  וכל  הגינון,  ההשקיה,  מערכות  לשלמות  תחזוקתית  בתחום אחריות  הכלול      ווה 

של    העבודה  אתר   חבלה  ו/או  גניבה  ו/או  טבעי  בלאי  ו/או  שוטף  נזק  של  מקרה      בכל 

מטה     המפורטים  בסעיפים  תיקון  הקבלן  א יישהפריטים  בעלות  חשבונו  באופן    על     הנזק 

 ואחזקת האביזרים הנדרשים.   מידי  

 מערכות השקיה: 

 ראש 

 מערכת

 

ולאחר אישורו של    יהוד מונוסוןראש מערכת יבוצע ע"פ פרט של עיריית  
 . מחלקת גנים ונוףמנהל 

מרכזית   מחשוב לבקרה  מחובר  יהיה  השקיה  הנדרש    גלקוןבקר  כל  כולל  בלבד 
מנהל וחיבור למקור אנרגיה ובאישורו של  מנהל מחלקת    לחיבור למרכז

 גנים ונוף. 

לפחות בכל    PE80ו    10הפעלות תהיה דרג  כל הצנרת פוליאתילן מחלקת ל צנרת
 קוטר. 

 בכל קוטר.  PE100 10כל הצנרת העוברת בשרוול מתחת לכביש תהיה דרג 

בכל    PE100  16חיבור מר"מ למקור מים יבוצע ע"י צינור פוליאתילן דרג  
 קוטר. 

לפחות    10דרג    P.V.Cבכל מקום בו יש מעבר של כלי רכב יש לעביר שרוול  
המתאים ע"פ פרט. מתחת לריצוף יש להעביר שרוול פי.    כתום תקני בקוטר 

 ע"פ פרט.  וי. סי. כתום תקני בקוטר המתאים

 כל הצנרת ,מחברים ושרוולים ע"פ תו התקן ישראלי 

ע"י שוחות שרוולים יבוצע  בין שרוולים  כיתוב    80ביקורת בקוטר    חיבור  ס"מ עם 
 . עיריית יהוד מונוסוןונוף   השקיה מחלקת גנים

 ש בלבד. \ל 1.6מתווסת חום בספיקה   16יש להשתמש בצינור טפטוף   טפטוף 
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 קו מנקז לטפטוף יחובר לברז שטיפה בתוך תא ביקורת. 

  4ס"מ עובי ברזל    40יש להשתמש ביתדות לטפטוף לעצים ולצמחיה באורך  
 מ'. 2וח כל  מ"מ מרו 

לקוטר   מחברים  מתחת  בצנרת  ברוכבים  להשתמש  הברגה    32אין  במחברי  אלה 
 פלסאים בלבד.  \פלסאון

פלסאון של  קצה  באביזרי  קו  לסוף  להשתמש  בכל    \יש  בלבד  פלסאים 
 הקטרים. 

של   לחץ  הברגה  במחברי  אלה  תחיליות  או  שן  במחברי  להשתמש  אין 
 פלסאים בלבד \פלסאון

 

 של אנטר או ממטיר ש"ע   I-20ממטירים יש להשתמש בממטירים מסוג  ממטירים

 בהתאם לתנאי השטח ובאישור מנהל מחלקת גנים ונוף  בלבד

 

 פרטים

 

 השקיה פרט כולל עירוני של יהוד מונוסון  סטנדרט לפי יהיו הפרטים כל
 .  לעץ

 תוכנית

 עדות

מעודכנת להשקיה בכל ביצוע פרויקט השקיה    יש להגיש תוכנית איזמייד
 וגינון. 

 

 תחום הצומח/ עצים: 13.13.12

 עצים שהתייבשו. 

 עצים שנשברו. 

 עצים שמתו כתוצאה ממזיקים או מחלה. 

 עצים שמתו מכל סיבה שהיא.

 מגיני עצים ממתכת. 

 סמוכות לעצים. 

 תחום הצומח/ צמחים:  13.13.13

 צמחים שמתו מכל סיבה שהיא.

 צמחייה שנבלה. 

 צמחייה שנעקרה. 

 צמחייה חולה במזיקים. 

 טיב החומרים  13.13.14

כל החומרים יהיו באיכות מעולה מהסוגים והמינים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או עפ"י קביעת המנהל  

 רצונם המלאה של המנהל ו/או המפקח.  ולשביעות

המנהל   הקבלן יגיש  חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   13.13.15 לאישור 

במסגרת דוגמאות של כל החומרים ו/או חלקי החילוף קודם שישתמש בהם   העבודה.    ויתקינם 

באם   הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או   דין  עפ"י  מוסמכים  אחרים  מכונים 
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בדיוק   אלו, תחולנה על הקבלן. כל  בדיקות כ ידרשו יתאימו  העבודה  המשך  לצורך  שיסופקו  החומרים 

ו/או המפקח כי חומר כלשהו שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא   נוכח המנהל   לדוגמאות שאושרו.

את שאושרה ו/או אינו   זה  תואם  בסעיף  כקבוע  ממקום    -הדרישות  החומר  את  הקבלן  ירחיק 

המנהלשע   24העבודה, תוך  מטעם  הוראה  מקבלת  הקבלן   ות  ויסרב  במידה  כן.  לעשות  המפקח  ו/או 

בעצמו. לעשות   הפסולים  החומרים  את  להרחיק  המנהל  רשאי  המנהל    זאת,  של  זו  פעולתו  עלות 

 תהא על חשבונו של הקבלן.  

 

 :  פרסומים של משרד החקלאות ומשרד הפנים המחייבים את הקבלן

 ומשרד השיכון.   ןהביטחוהמפרט הכללי לעבודות בגן בהוצאת הוועדה המשותפת לצה"ל משרד   .1

 פרסומים של משרד החקלאות. .2

 רשימת צמחי הנוי בישראל )מתוך מאגר מידע( המחלקה להנדסת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע.  .3

המחלקה להגנת    - בותית  המלצות להדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, גני נוי ובשטחים ללא צמחיה תר .4

 הצומח והנדסת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע. 

 האגף להגנת הצומח, בית דגן.  -תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים בישראל  .5

 דפון.  -דפנה הלביץ. נטיעת ורדים. משרד החקלאות המחלקה להנדסת הצומח   -הנחיות לשתילת ורדים   .6

 יזום שיחים ועצים" חוברת משרד החקלאות שה"ם.יצחק יפה, ישראל גלון, יצחק אלאור. "ג .7

 , דפון של המחלקה להנדסת הצומח, שה"ם.1988יצחק אלאור    -בגן הנוי  -גיזום ורדים  .8

 חוברת של המחלקה להנדסת הצומח, שה"ם.  1988ישראל גלון  -עיצוב עצים צעירים  .9

 פרסומים של נציבות המים  .10

 חלקה ליעול השקייה. המ  -מפרט טכני לביצוע רשת השקייה בגן הנוי  .11

 . ןהביטחומפרט כללי לעבודות גינון והשקייה בהוצאת משרד   .12

 רשימת חוקים ותקנות הנוגעים לנושא, ומחייבים את קבלני הגינון : .13

 . 1956  -חוק הגנת הצומח, תשט"ז  .14

 . 1977 -תקנות הגנת הצומח )"הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז  .15

 . 1977 -הוראות בתווית אריזה( תשל"ז תקנות הגנת הצומח )קיום   .16

 . 1992 -תקנות בריאות העם חובת התקנת אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( תשמ"ז   .17

 תקנות בדבר בטיחות וגיהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות.  .18

 תקנות נציבות המים להשקייה בגינון הציבורי והפרטי.  .19

 2007 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבוד .20

 2011התשע"א   תיקון() (תקנות למניעת מפגעים) מניעת רעש .21
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 . מסמכים נלווים .22

 

 הקבלן  את  המחייבת תקנים טבלת

הגודל  כינוי 

 "( "הסטנדרט)

 נפח הכלי: 

 - החל מ 

 אופייניים  גידול כלי

 תבניות תאים לריבוי  ס"מ  10 תבנית 

 תבניות תנאים לריבוי  סמ"ק  100 1גודל 

 , שקית  9-10כוסיות גדולות עציץ  סמ"ק   250 2גודל 

 , שקית   13-17ס"מ ומעלה, עציץ   11מכל  סמ"ק(   1,000ליטר )  1 3גודל 

 ס"מ, שקית  18ליטר סטנדרטי, מכל   3מכל  ליטר  3 4גודל 

 ליטר סטנדרטי, דלי קטן, שקית  6מכל  ליטר  6   5גודל 

 ליטר  25רגיל  7גודל 

 ליטר  40גדול 

 ליטר ומעלה, שקית   25מכל 

 ליטר ומעלה, שקית   40מכל 

 מכלים גדולים, שקית, חבית  ליטר  60 , חבית 8גודל 

 

 ניקיון 14

והוראות   יבוצעו מידי יום ביומו בהתאם למפרט והדרכים המובילות עבודות הניקיון בשטחי הגינון  

תנועה   שמירה קפדנית על עבודות ניקיון הגנים, שדרות, ערוגות, מעגלי תנועה,   הממונה תוך  אי  חורשות, 

דומם  רחבות, אזורי משחק, מדרכות, שבילים, גינות כלבים, תעלות, אלמנט מים   אלמנט  כל    וכל  אחר   או 

 שטח המוגדר כאחזקה שוטפת ונמצא ברשימת אתרי התחזוקה.  

ששטחי   14.1 לדאוג  הקבלן  רצויה,  יההגינון  על  לא  צמחיה  עשבים,  לכלוך,  שהיא,  פסולת  מכל  נקיים  יו 

  ואלמנטים שאינה גלויה מידית לעין, צואת כלבים, ניירות, אבנים וכדו' בכל עת. מתקני משחק  פסולת 

   .דוממים ינוקו באמצעות רכב תפעולי הכולל מערכת שטיפה בלחץ לפחות פעם בשבוע

החלפ יום לניקיון לדאוג הקבלן על 14.2 אשפהיומי  שקיות  ,לכלוך ,,ניירת ת  ענפיים   ,גרוטאות ,עלים, 

שאריות   , סיגריות  ובדלי  פיצוחים  אחרת וכל עשביה קליפות   הוא  שאותם הגינון משטחי  פסולת 

על    .עירונית המפקח לנקודת איסוף מרכזית   בהתאם להוראת ותסולק במקום תיאסף הפסולת ,מתחזק 

 .  10:00הגן להיות נקי מלכלוך עד השעה 

על הקבלן לדאוג לניקיון יום יומי של איי תנועה וכניסות לעיר מניירת, שקיות עשביה וכל פסולת  אחרת עד   14.3

 . 08:00השעה 
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על השטחים באחזקת הקבלן להיות נקיים באופן קבוע כדלקמן: הגנים ושטחי אחזקת הקבלן ינוקו בכל יום   14.4

אשפתונים, דשאים, שיחים, שבילים, ארגזי חול,  –א מן הכלל. הניקיון יכלול את כל שטחי הגן עבודה, ללא יוצ

 איי תנועה וכו'. 

ה וכן לאיסוף  פ הניקיון היומי יכלול: הורקת אשפתונים ופחי אשפה והחלפת השקיות באשפתונים ופחי אש 14.5

וף ארגז חול, איסוף ניירות, שקיות וכו'  קליפות פיצוחים ובדלי סיגריות גיר ניקיון  צואת כלבים, גירוף שבילים,  

 בצהריים.  10:00  –בתוך שיחים ערוגות פרחים ואדניות יבוצע עד השעה 

חי ומתקני  טשטיפה של משוגם ניקוי  יבוצע גיזומים  הניקיון היסודי יכלול: בנוסף לכל האמור בניקיון היומי   14.6

אשפתונים ,ספסלים,  השבילים  הש,  המשחק,  בגני  ופרגולות  שטיפה.   ברזיות  במכונת  שטחי  של  עשועים  כל 

 המדרך וגירוף כל שטחי הגן האחרים.  

ע"י המפקח, כס  14.7 לנקודה מאושרת  והגזם מכל טיפול  כל הפסולת  יום את  לפנות באותו  ת דשא  חעל הקבלן 

 ופסולת פזירה תרוכז בשקיות פלסטיק.

 מטרים  1.5 -ב הקבלן לטפל על חובה ,אחר ברור גוף כל או קיר ,במדרכה תמסתימ אינה הקבלן על האחזקה 14.8

 במשך יבשה או ירוקה חורפית קיצית או עשביה תהיה לא .אחזקה בשטחי המוגדרות לגבולות מעבר נוספים

 אז ,להתייבשותם קרוב עד  החורפי  הבר  עשבי  להשאיר את לקבלן יורה  והמפקח  במידה רק  ,השנה ימות  כל

 .הקיץ לקראת התייבשותלפני  רק העשבייה את ינקה הקבלן

 חל איסור על הקבלן להפעיל מפוח אויר. - שימוש במפוח אויר 14.9

ומתקני   14.10 משטחי  של  שטיפה  תבוצע  חג  ערב  ובכל  שישי  בימי  לשבוע  אחת  שעשועים:  גני  שטיפת 

 המשחק, השבילים ,ספסלים, אשפתונים ברזיות ופרגולות בגני השעשועים במכונת שטיפה.    

להנחיית    חול המצטבר בשבילים ובשולי רחבות המשחק ולפנותו בהתאםהקבלן מחויב להרים את ה  14.11

 מפקח/מנהלת. 

  ולפנותה   ביומו  הקבלן מחויב להרים את צואת הכלבים בגינות הכלבים וכל מקום באזור אחזקתו מידי יום   14.12

 מתקנים.     40. הקבלן ימלא שקיות לאיסוף צואת כלבים במתקנים בשטחי הגינון כ   בהתאם

 דים וחגים  מועדים מיוח 14.13

לראשות   בחירות  ובימי  רצוף(,  )יומיים  של  יהודים  חג  בימי  העצמאות,  ביום  יחול  הניקיון  עבודות  ביצוע 

. כמו כן,    העבודה מתווספת לעבודת התחזוקה השוטפת , ללא תוספת תשלוםהממשלה ולראשון המקומית.  

יהיה הקבלן ערוך לאירועים עירוניים ולניקיון בסיומם. הקבלן יהיה ערוך לביקור אנשי ארץ ישראל יפה, וביצוע  

הביקור. לפני  מיידי  באופן  המפקח  תוספת    הוראות  ללא   , השוטפת  התחזוקה  לעבודת  מתווספת  העבודה 

 . תשלום

 ומועדים חגים לאחר בגנים ניקיון 14.14

 מראש יקבע האגף ומנהל  במידה   .החג שלמחרת 10 שעה  עד הגנים  את  לנקות ש י ומועדים  חגים  לאחר 14.14.1

הקבלן  החג בסיום להתחיל המשימה לביצוע שנדרש החג   במוצאי הגנים לניקוי עובדים להפעיל על 

 מועד. או חג  לאחר – כללי ניקיון :ביצוע מועד .תוספת כספית בלילה( ללא  עבודה )תיתכן

מהותי 14.14.2 תחשב    –   סעיף  הניקיון  מתוכנית  חריגה  כל  ההסכם,  לקיום  מהותי  סעיף  הינו  הניקיון  סעיף 

 כהפרת הסכם. 

למען הסר ספק מובהר , כי פירוט המטלות לעיל וכן בכל מקום אחר בהסכם זה  איננו מהווה רשימה   14.14.3

שה  סגורה ואין בו כדי למצות את חובותיו של הקבלן בקשר עם העבודות. הקבלן יבצע כל מטלה ודרי
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לו מאת המנהל או המפקח בין אם מצוינת במפורש במסמכי ההסכם ובאין אם לא , לרבות    שנמסרה

 שינויים ותוספות בקשר עם העבודות, ובלבד שמדובר במטלה שעניינה עבודות גינון ואחזקה שוטפת.  

 בברזיות  טיפול 15

 תקינותם של כל הברזיות. והקבלן ידאג לניקיונם   15.1

 צריכה להיות יבשה ונקייה ללא מים עומדים.סביבת הברזייה  15.2

 על הקבלן לדאוג לניקיון המסנן בתא הסינון. 15.3

 על הקבלן לדאוג לאספקת מים תקינה.   15.4

 

 טיפול במסלעות   16

 על הקבלן לשמור על שלמות המסלעות כל הזמן .  

 השוטפת. יש לנקות סחף, למלא רווחים שנוצרו , להחזיר למקומם סלעים שזזו במסגרת האחזקה 

   טיפול בארגזי חול ניקיון ארגזי חול  17

הארגזים,   בתוך  החול  יישור   פסולת,  מכל  החול  ארגזי  לגירוף  הקבלן  ידאג  בגן  הניקיון  עבודות  ביצוע  בזמן 

הרחקת כל פסולת המהווה מטרד והפרעה למשחקים והפיכת החול וסינונו במגרפה לצורך הוצאת כל הפסולת  

בזמן הטיפול בארגזי  החול יכוסו יסודות המתקנים ואבני השפה בחול, כך שלא  המוצנעת על הקבלן לוודא, ש

יישאר כל עצם בולט בגמר הטיפול. כל פגיעה שתיגרם למשתמשים בארגזי החול בגין אי כיסוי יסודות הבטון  

  בטיפולים השוטפים או הימצאותם של חפצים מסוכנים בתוך הארגז הינה באחריותו של הקבלן ועליו לדאוג

לסילוק החפצים ו/או כיסוי יסודות הבטון ללא קבלת הנחיות נוספות כלשהן מטעם המפקח.  רובם של  ארגזי  

 יבוצע על ידי העירייה ועל חשבונה.   -החול נמצאים בגני הילדים.   החלפת החול בארגזים  

 

 (   רב שנתיים /שתילת עונתיים)  שתילות 18

תיים  העונ  בפרחי הקבלן מתחייב במחיר אחזקתו לשתול ולטפל   .השתילה תעשה בהתאם לצורכי העירייה  18.1

למחזור   דישון, השקיה, הכנת השטח לשתילה, ניקוי,    בהתאם למפרט כולל זיבול, השטח  והכנת  עקירה 

ל   באמצעות וזאת   קיטומים, עישוב ידני וכל העבודות הדרושות שתילה נוסף, ייעודי  שתילת  צוות  טובת 

   הצמחים העונתיים והרב שנתיים. 

וסוג   18.2 השתילה  למועד  ובאישור  המפקח  דרישות  עפ"י  עונתיים  פרחים  וישתול  יספק   הקבלן 

בשנההפרחים,       פעמים  לכך       שלוש  המיועדות  בערוגות  ותיקונים  לעיבוי  תהיה  נוספת   ושתילה 

 ע במכלים, כפי שיידרש על ידי המפקח. ובמכלים,  כולל תוספת קומפוסט ודשנים, החלפת המצ    

 ימים ע"י הקבלן ועל חשבונו.  5צמחים שלא יקלטו יוחלפו תוך  18.3

   שתילים באיכות לא מספקת לא יאושרו לשתילה. 18.4

 חובת הקבלן לקבל אישור מפקח על איכות וכמות השתילים לפני שתילה.   18.5

 הרכישה תתבצע ע"י הקבלן, ותסופק למחסני העירייה.   18.6

כוללת 18.7 לו   העבודה  שיורה  כפי  במידות   בורות  חפירת  בשטח,  השתילים   פיזור  הובלה,    אספקה, 

שיורה   המפקח. שתילה, הידוק והשקיה לעומק, פיזור עודפי אדמה, סילוק  מכלים למקום מאושר כפי   
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ועל חשבונו, כולל   המנהל. עודפי העציצים יוחזרו למשתלה. שתיל שלא נקלט בתוך שבועיים יוחלף ע"י   הקבלן 

 עבודה. ה

זה 18.8 מכרז  במסגרת  השוטפת  האחזקה  עבודות  בביצוע  יפגעו  לא  השתילה  עבודות  ביצוע  כי,   ,   מובהר 

ועד      השתילה  לתקופות  זאת  יעשה  אדם  כח  לתגבר  צורך  ויש  בשגרה     25%במידה  הקיים   מהכ"א 

 וללא תוספת תשלום.    

 במקרים של חוסר או ונדליזם העירייה תספק שתילים עפ''י שיקול דעתה.  18.9

העירייה   18.10 לעיל,  האמור  אף  לסוג    דורשתעל  בהתאם  שתילים  לעירייה  לספק  הקבלן  ועל   מהקבלן 

 ולכמות אשר יורה להם המנהל.     

 )נלקח מתוך חוברת סטנדרטיים(.  בטבלת המצורפת.  המצוינים  בתקנים כל השתילים יעמדו 18.11

 לקבל החלטה ולבצע את השתילות עם צוות האחזקה בעיר .  רייה רשאיתהעי 18.12

 הקבלן יספק על חשבונו בכל שנה  : 

מס 

 סידור

 הערות כמות תיאור הפריט 

ס"מ   6.5 גובה  7)כוסית  חישתיל בכוסית שנתי  160,000 פרחים עונתיים  1

רוחב    7.5אורך   שישתלו    ס"מ  6ס"מ 

אזור לפי  במהלך השנה בכל  שלוש פעמים  

 חלוקה שינחה המפקח. 

רב   2 שתילים 

 שנתיים  

סוג    4גודל   שנתי  700 השנה,  מכל  במהלך  שישתלו 

 לפי הנחיית המפקח. 

 

 ליטר   4גודל  שנתי  500 רקפות  3

צול    8-9עצים גודל   4

 סמוכות  2כולל 

ואלות.   עצים שנתי  50 אלונים  לרבות  הסוגים  מכל 

הנחיית   לפי  השנה,  במהלך  שישתלו 

 המפקח 

 

מ"ר מרבדי דשא    1500 דשא 5

 שנתי   מכל סוג שיידרש

הנחיית    ושישתל לפי  השנה,  במהלך 

 סוג ומיקום  המפקח

סוגים   6 פקעות) 

בחירת   לפי  שונים 

 מנהל( 

התאם  ב   וטמנוויהמפקח  מכל סוג שיבחר  שנתי  1,000

 להוראות המפקח 

טיפטוף  מטר  2,000 צינור טיפטוף   7 כל    16  צינור  ס"מ    50/  30מ"מ 

 בהתאם להנחיית המפקח. 
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ריסוס   8 חומרי 

עשבים   להדברת 

 ומזיקים.    

לתוכנית   בהתאם 

 עבודה  

 

)בקרים(,   כל השנה   ציוד השקיה  9 השקיה  מחשבי  ממטרות, 

ברזים חשמליים והידראוליים, מסננים,  

, סוללות, אביזרים שונים,  סולונואידיים

וכיוצ"ב לפי    צנרת  יהיו  הפרטים  כל 

 סטנדרט עירית יהוד מונוסון 

לגיזום   10 וציוד  מנוף 

 עצים

  14טרקטור לביצוע גיזום עצים עד לגובה   ימים בשנה  24

 מטר

 

 בטרם      של השטחים מודע למצבם  ויהא הצעתו הגשת לפני השטחים ואת גודלם את יבדוק הקבלן הזוכה 18.13

   .את הצעתו הגיש

והממטירים   הקבלן הזוכה יבדוק את מערכות ההשקיה כולל "ראש המערכת", קווי השקיה בטפטוף,  18.14

 יום ממועד תחילת העבודה בעיר. 60ויגיש דו"ח מפורט למנהל האגף תוך 

אופן  ב המפרט והחוזה   לדרישות  שיתאימו כזה למצב  ולהביאם בשטחי הגינון הקבלן הזוכה נדרש לטפל 18.15

 הבא:

 בטופס    המכרז וירשום  במסגרת  לטפל  שעליו  הגינון  שטחי  כל על  הקבלן יעבור עבודתו תחילת  עם 18.5.1

 הקבלן ידי על שימצא ליקוי כל ,מתחילת עבודתו יום 14 תוך בשטח שנמצאים הליקויים כל את העברה

 מתחילת  יום 45 תוך הקבלן ידי על יתוקנו המפקח  על ידי שיאושרו הליקויים.המפקח ידי על ייבדק

 וללא תשלום הקבלן של עבודתו תחילת עם שטחי הגינון נמצאים בו למצב קשר כל ללא עבודתו זאת

אביזרי החומרים  הציוד, כל  .נוסף נדרש, ,הכלים  וקוטר  גודל  בכל   חומרי  ,זבלים דשנים, השקיה 

 .הקבל ללא עלות נוספת י"ע ועוד יסופקו ויטופלו  הדברה

תקופת   18.5.2 כל  במשך  של  ותפעולם  תקינותן  שלמותן,  אחזקתם,  על  אחראי  יהא  הזוכה  הקבלן  החוזה 

 מערכות ההשקיה באתרים בכל ימות השנה 

  סמארטפוןימולא ב היומן  ,הקבלן שביצע עבודות עבודה דיגיטלי עבור יומן יום הקבלן למלא בכל על 18.5.3

  שהוכנה ע"י העירייה לצורך בקרה. תבתוכנה ייעודי 

 בעצמו ידאג והוא  ,העבודה ביצוע  לצורך בהם שישתמש והחומרים הכלים כל על אחראי יהיה הקבלן 18.5.4

 .עיכובים וללא עבודה רצופה  לאפשר כדי ,לגישה ונוח בטוח במקום לאחסנתם חשבונו על

כשהוא   18.5.5 יהיה  המחסן  גודל  מונסון,  יהוד  העיר  של  המוניציפלי  מחסן בשטחה  הקבלן מחויב להחזיק 

מתאים לאחסנת כל הציוד לעבודה השוטפת של הקבלן. במידה ולעירייה תהא האפשרות לספק לקבלן  

 למ"ר.  ₪ 250מחסן יחויב הקבלן בשכ"ד   

בעל חלונות    המבנה יהיה מבנה איכותי,    הקבלן מתחייב כי  הכלים  לאחסנת מחויב להצבת מחסן    הקבלן 18.5.6

 לאוורור ומותאם לתפקד כמחסן. 
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הקשורות במבנה, לרבות    או /ו הכרוכות  וההוצאות  העלויות  בכל   הוא חשבונו  על  לשאת  מתחייב  הקבלן 18.5.7

הפעלתו   לצורך  והתאמתו  התקנתו  הצבתו,  לשם  הנדרשים  ההיתרים  קבלת  הובלתו,  רכישתו, 

     ארנונה. והוצאות    כמחסן

ובאחריותו    בלימ 18.5.8 חשבונו  על  להשיג,  הקבלן  מתחייב  זה,  בהסכם  אחר  מקום  בכל  האמור  מן  לגרוע 

דין,   כל  להוראות  בהתאם  הנדרשים  וההיתרים  והרישיונות  האישורים  כל  את  והבלבדית,  הבלעדית 

     להצבת המחסן.

הב  הקבלן 18.5.9 הסטנדרטיים  בכל  יעמוד  ובתוכו  בו  ויורכב  יוצב  אשר  וכל  המחסן  כי  טיחותיים  מתחייב 

    הנדרשים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת.

 ולאחר מנהל מטעם הרשות אישור לאחר תהיה ההשקיה איש או הקבלן מטעם  העבודה מנהל החלפת 18.5.10

 תחילת בכל להגיש הקבלן על המחליף   ההשקיה איש או העבודה מנהל של מתאימים מסמכים הצגת

 . המחלקה מנהל ידי על חודשית שתאושר עבודה תוכנית חודש

 בצבע כחול / ירוק  עם כיתוב  "ברשות עירית יהוד מונוסון" אשפה בשקיות להשתמש חייב הקבלן 18.5.11

 .  מנהל י"ע שיאושר

ילבשו לבוש אחיד זוהר עם לוגו החברה וכיתוב " בשרות עירית יהוד מונוסון" בעבודה   הקבלן עובדי  18.5.12

בבירור   יודפס האפוד בצבע אשר יבחר ע''י העירייה ובגב זוהר אפוד באיי תנועה חובה על העובד ללבוש

 .מונסון ולוגו העירייה" -יהוד  עיריית  "בשרות– הקבלן שם

לאורך    מנהלי העבודה וכל אנשי צוות ההשקיה יהיו בעלי "טלפון חכם" סלולרי כולל חבילה "אינטרנט" 18.5.13

הפעלה וצלצול    יהיה במצב  כל יום העבודה הכולל תוכנה להעברת מסרים כתובה והעברת מדיה הטלפון

יחזרו  לא  או  זמינים  יהיו  שלא  השקיה  ואיש  עבודה  מנהל  העבודה,  יום  כל  יגיבו    לאורך  או  מידית 

 . לקריאת נציג עירייה יקנסו בהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים

העיריי 18.5.14 לוודא    הברשות  יש  העיר,  ברחבי  העבודה  תוכניות  של  ובקרה  לניהול  ממוחשבת  מערכת 

תומכים בתוכנה זאת, יתרה מכך, הקבלן יישא בעלות השימוש החודשית בתוכנה בהתאם  שהטלפונים 

 ₪  80משתמשים, עלות מוערכת למשתמש  3לכמות המשתמשים ,  הערכה ל

של העיר יהוד מונוסון   חל איסור על הקבלן או מי מעובדיו לבצע עבודות נוספות בשטחה המוניציפאלי 18.5.15

 בתקופת ההתקשרות.

 

 להלן פרוט החומרים: 

 הערות יח' תיאור הפריט 

של    שקיות אשפה   יומית  החלפה  שתאפשר  בכמות 

בשטחי    האשפתונים כל   הנמצאים 

כל   סילוק  שתאפשר  ובכמות  הגינון 

הגינון   שטחי  מתוך  וגזם  האשפה 

מודפס  . כיתוב  עם  ירוק  כחול/  בצבע 

 "בשרות עירית יהוד מונוסון"

שתאפשר    כלבים שקיות לאיסוף צואת  בכל  יומית    הוספהבכמות 

 הנמצאים בשטחי הגינון  העמדות  
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וכימיים   אורגניים   דשנים

 בהתאם לתוכנית העבודה 

 

עבודה    לתוכנית  בהתאם  השנה  כל 

 ולמפרט במכרז זה  

הגנת   משרד  ע"י  לשימוש  מאושרים 

 הסביבה 

 

 מפרט לטיפול בגני ילדים  19

גני ילדים. הקבלן יבצע את עבודות הגינון והניקיון בחצרות גני הילדים בהתאם    56ברחבי העיר יהוד מונוסון  

 לתוכנית העבודה ולמפרט במכרז זה.  

 בהתאם למפרט העבודה שבסעיף  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל ימות השנה 19.1

  06:30השעות       בין  ימים בשבוע  ה' חמישה  –בימים א'    צוות גני הילדים יהיוככלל שעות מתן שירותי תחזוקת   19.2

– 14:30 

  –   06:30השעות  ן  בי   14:00עד השעה    08:30יהיו מהשעה    בתוך בגני הילדיםהעבודה  למרות האמור לעיל שעות   19.3

 . הציבורי חי הגינוןבשטיעבוד הצוות בדרכים המובילות למוסדות החינוך ו 08:30

  06:30משעה    יהיו זמינים למנהל מחלקת גינון לכל עבודה ברחבי העיר במהלך שעות העבודה    גני הילדיםצוות   19.4

 על פי החלטת המנהל בהתאם לשיקוליו וצרכיו. -לכל עבודה ותגבור עבודות בעיר לפי דרישתו.  14:30ועד שעה  

למוסדו 19.5 להיכנס  המורשים  עובדים  להעסיק  הקבלן  רק  על  השירות  את  יבצעו  ואלה  ציבור/חינוך,   ת 

 ה. י ריילקב"ט הע ממשטרת ישראל חתום ה אישור את ההקבלן יעביר  .לאחר קבלת אישור קב"ט העירייה

במוסדות  19.6 מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  ל"חוק  בהתאם  משטרה  אישור  להציג  יהיה  הקבלן     על 

תשס"א   לה  2001מסוימים,  יבקש  שהקבלן  עובד  כל  לגבי  ספק, "  למניעת  חינוך.  במוסדות       עסיקו 

    ישראל.   הקבלן לא יוכל להעסיק עובד כלשהו במוסדות חינוך שלא נתקבל לגביו אישור כאמור במשטרת

 . צוות גינון גני ילדים יורכב מעובד מקצועי אחד הדובר עברית ויודע קרוא וכתוב ושני פועלים 19.7

 הכולל ארגז סגור ונעול.  2ג + הקבלן יספק על חשבונו רכב תפעולי המתאים לנה 19.8

ע"פ מפרט  למען הסר ספק, ככל שיידרש תדירות הגבוהה מהתדירות כאמור, הקבלן יבצע כל פעולה שנדרשה   19.9

 :  העבודה

 ניקיון ההצללה מעלים וענפים.  19.1.1

 הרמת נוף לעצים.   ו "חזירים" , גיזום שיחים   19.1.2

 בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. אוגוסט הצוות יכין את חצרות גני הילדים יולי   יםבחודש 19.1.3

אגרונום העירייה יספק לקבלן הנחיות לביצוע, הקבלן יבצע את העבודה ויאשר בחתימתו כי העבודה   19.1.4

זה   לצורך העברת אישור  זה לקב"ט העיר  העירייה תעביר אישור  בוצע בהתאם לדרישות האגרונום. 

 רה למשרד החינוך לפתיחת שנת הלימודים במסגרת אישורי הבטיחות הנדרשים להעב

 הסרת עשביה באמצאות  מכשיר מכני  19.1.5

 באמצאות מטאטא מכני  גומי  /החול ממשטחי הדשא  ניקוי  19.1.6

 שטיפת המשטחים והשבילים בגן באמצעות מכונת שטיפה בלחץ  19.1.7
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  למען הסרבסיום העבודה ימלא העובד המקצועי את יומן העבודה הדיגיטלי שיצורף לחשבון החודשי  19.1.8

 ללא צירוף אישור ביצוע כאמור. ספק, לא יאושר תשלום 

 עבודות כללי    20

 עבודת כח אדם  20.1

 כללי        

מראש ושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי    פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן

עבודה    יוםהחוזה ואשר המפקח החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת אלא לבצען על בסיס של שכר ל

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על   של פועל, כלים וכו'.

אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים אחראי הקבלן    ,ע"י המפקחדעת עצמו. שיטת העבודה תקבע  

ביומן ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע    המפקחהעבודה ייעשה ע"י  ימי  הרישום של    במסגרת אחריות לפי חוזה זה.

 .שעות עבודה לפי סעיף זה 

 הגדרת ההיקף 

הוצאות כגון הבאת    אים כבר בשטח. עבודה נטו של אדם או כלי הנמצ  שעות  8היה תמיד  י העבודה    יום 20.2

אנשים או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, מפעילים חומר קטן, כלי עבודה, שימוש במחסן ניהול  

עבודה וכו', וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות, שעות קיץ וכו', רואים אותן כנכללות במחיר  

 שעת העבודה לפי סוג כפי שפורט בכתב הכמויות. 

יר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש לביצועה התקין  המח 20.3

 של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. 

באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו,   20.4

להחליף   יצטרך  והקבלן  לפסול אותם משימוש  הוא  הנובעות    רשאי  וכל ההוצאות  על חשבונו  אותם 

 מהחלפה זו יחולו על הקבלן. 

 חלוקה לסוגים  20.5

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוגם המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי הסווג  

 שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל, בהתאם לסעיפי כתב הכמויות. 

 תעובד /צוומחירים לעבודות כח אדם בתנאי  20.6

 ליםוככל שבו יחהינו ליום עבודה ו  המחיר 20.6.1

 שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  20.6.2

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  20.6.3

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  20.6.4

 זמני נסיעה )לעבודה ומהעבודה(. 20.6.5

 וממנו(.  הכלים למקום העבודהדמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת  20.6.6

 הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, הרישום והאחסנה.  20.6.7

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  20.6.8

 רווחי הקבלן.  20.6.9
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 פיתוח והקמת מערכות השקיה   21

 כללים  ותנאים מבוא

הקבלן הזוכה, על פי    ,המנהלקבועה או בכל מקום אשר יורה לו   השקיה מערכת אין בהם במקומות           21.1

ובאישור   המפקח  והוראות  להנחיות  בהתאם  השקיה  מערכות  ולהתקין  לספק  ידאג  הרשות,  דרישת 

 העירייה, המערכות החדשות יהיו רכושה של הרשות ובאחריותו של הקבלן הזוכה.

ה, שהוא  חבר  מכל יספק ישראל. הקבלן תקן תו  עם ובאביזרים בחומרים להשתמש הקבלן על           21.2

  .שנה  לאותה מעודכן תקן תו ,באבזריה משתמש

 .משתמש בהם הוא והחומרים האביזרים לטיב אחראי יהיה הקבלן              21.3

העבודה   יפרט ביומן   המפרט .לרכושם יש יצרנים ומאלו הדרושים הצינורות סוג את יקבע המפקח             21.4

הצינורות   את יספק הקבלן   .היצרנים ואת שמות הדרושה הכמות את ,והאביזרים הצינורות סוגי את

 .לדרישות המפקח  בהתאם והאביזרים

  סוללות החלפת   ,פילטרים ניקוי עבודות השאר בין יכללו ההשקיה מערכות של האחזקה עבודות           21.5

  ופתיחת  קוים ניקוי ,השוטף התפקוד לע פיקוח ,המים כמויות על בקרה ,השקיה בקרת במערכות

 40 באורך  יתדות י"ע השקיה קווי וייצוב יישור ,מתפקדים שאינם קוים או ,טפטפות החלפת ,חסימות

 פלסים \פלסאון  לחץ הברגה במחברי אלה ותחליות שן במחברי להשתמש אין מ"מ 4 ברזל עובי מ"ס

 .'וכו בלבד

הבלעדית   אחריותו   על יהיו ,הקווים הפעלת עד בשטח שימצאו וכו' העבודה ,הציוד ,החומרים כל           21.6

 .נזקים אחרים או מכשירים ,כלים ,חומרים לגניבת ,לחבלה אחריות בכל תישא לא והעירייה הקבלן של

לתקנות   יבוצעו בהתאם ,אביזרים הרכבת הלחמות ,תבריגים הכנת ,הצמדות :כגון העבודות כל           21.7

 (. 2009פברואר  41 )פרק ,הביטחון משרד בהוצאת והשקיה גינון לעבודות כללי מפרט והנחיות

 .בכתב הכמויות  שכלולה האספקה או העבודה סוגי  כל את מהקבלן להזמין מתחייבת  העירייה אין           21.8

  והתאמתן התוכניות את יבדוק הקבלן ,לביצוע  השקיה תוכנית קיים  בו בפרויקט           21.9

פגמים   שהיו לטעון הקבלן  יוכל לא הביצוע לאחר .כאלה לו יש אם ,הערותיו את  ויעיר לפני הביצוע לשטח 

 .בכתב המנהל ידי על לו שיינתנו ביצוע הוראות  ינהג לפי וכן ,בתכנון

חודשיים   12על הקבלן להעמיד איש טכני למערכות ההשקיה מטעם ספק מערכות ההשקיה למשך            21.10

   מביצוע התקנת מערכות ההשקיה בעירייה.

 אישור המפקח ללא  צנרת לכסות אין כן כמו ,כוחו בא או מפקח נוכחות ללא  עבודה בכל להתחיל אין  21.11

 .עבודה ביומן שיצוין כוחו בא או

ׁ )  להגיש יש העבודה בגמר .יתפתלו לא שהצינורות הכיסוי לפני להבטיח יש  21.12  ASתוכנית ביצוע למנהל 

MADE.) 

 .השקיה עבודותים  חודש 12 בת הבדק לתקופת אחראי יהיה הקבלן,העבודה תקופת בתום  21.13

  חפירת העומק צנרת להנחת תעלות חפירת  21.14
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  . מ"ס 60 בעומק- ויותר מ"מ 75 קוטר  21.15

  .מ"ס 40 בעומק - מ''מ  40מ עד "מ 75  21.16

 מ. "ס 30 בעומק  - מ''מ 25מ''מ עד  40   21.17

 מ. "ס 20 בעומק - מ"מ 25 עד קטרים  21.18

הנחת   נוחיות לשם הכל 'וכו הצינורות כמות ,החפירה  עומק ,הקרקע לטיב בהתאם יהיה התעלה רוחב  21.19

 . האביזרים והברגת הצינור

 הצינור הנחת לפני התעלה ניקיון 21.1

בתחתית במידה ,מאבנים ונקייה ישרה להיות  התעלה קרקעית על 21.1.1  בדפנותיה או התעלה וימצאו 

 אביזר או מצמד ישנו במקומות בהם .לקרקע הצינור הצמדת לפני.לעקרם הקבלן על יהיה שורשים

 יש  .הצינור של האחידה בתנוחתו האופקית שינוי יוצר שלא כדי מתאימה גומה  בתעלה לחפור יש ,אחר

 בלחץ.  הקו ובדיקת הקווים שטיפת ,הנחתה לאחר חול או חולית בחמרה בתעלות הצנרת את לכסות

  ,התמוטטותם עקב לתעלות שייגרם נזק בכל .מתאים חיבור להתקין אלה בזווית צינור להניח אין 21.1.2

 . הקבלן של חשבונו על התיקונים יחולו ,אחרת מסיבה אחרים מים ,גשמים מי חדירת

 וכו'. כורכר פסולת משאריות נקי ,והכיסוי החפירה עבודות לאחר השטח את הקבלן ישאיר ,בכל מקרה 21.1.3

 .המפקח הנחיות ולפי מקצועי באורח עבודתו את לבצע הקבלן על 21.1.4

 ,שייגרם לעצים הנזק  ערך .מטעמו העבודה ביצוע בזמן עובדיו י"ע שייגרמו לנזקים אחראי יהיה קבלן 21.1.5

 .הקבלן של משכרו ינוכה זה כל ,וכו ספסלים ,תאורה עמודי ,שפה אבני ,מדרכות ,גדרות

 ,הקווים כל מעודכנת של מפה לעירייה להמציא ,החשבון הגשת עם ,העבודה כל בגמר חייב הקבלן 21.1.6

 .( AS MADE) 1:250מידה  בקנה לו שהומצאה הגן תוכנית על והאביזרים הבריכות

  השקיה  מערכת ראש      21.2

וכל ארון  ,השקיה  בקר ,חיבור אביזרי ,אביזרים והתקנת אספקה 21.2.1  המפורטות העבודות ומכסה 

 .הדרושות

 ,מיקום הראש ,האביזרים כל כולל ,המים אספקת לקו התחברות כולל המערכת ראש התקנת מחיר 21.2.2

 המפקח.  להוראות בהתאם החיבור וצנרת הרכבתו ,צנרת

 .המוסמכת  הרשות להנחיות בהתאם יורכב חשמלי פלט עם - המים מד  21.2.3

 הראש, בהתאם לדרישות המפקח.  השלמת לאחר יקבעו הארון מידות 21.2.4

 ומפתח.  במנעול  ינעל הבקרה  ראש הארון 21.2.5

 

 עם שליטה ובקרה מרחוק   השקיה בקר 21.22

 ואחריותו  היצרן הנחיות  לפי  הנלווים. הרכבה האביזרים כולל כל ,הרכבה ,השקיה בקר אספקת :כולל המחיר 

  .השקיה הגנה עם מנעול נפרד מראש מערכת בארון יותקן הבקר לשנה. 
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 כוח אדם          22

, מותנה בקבלת אישורו של הקב''ט העירוניקבלת כוח האדם אותו יעמיד הקבלן במסגרת מכרז זה,   22.1

עובד אשר לא יאושר ע''י הקב''ט העירוני לא יועסק ע''י הקבלן לביצוע עבודות מכרז זה ועל הקבלן  

 המכרז.לדאוג להעמיד עובד אחר במקומו בהתאם לדרישות 

עסקו בעבודה עובדים שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה מספיקה או  העובדים יתאימו לעבודה זו ולא יו 22.2

    אינה יעילה.

העובדים יתודרכו לפני תחילת עבודתם לשם ביצוע עבודה מקצועית טובה והשגת תפוקת עבודה  מרבית.   22.3

 כן יתודרכו לעבודה מול אזרחים באדיבות ובסבלנות. 

ב  22.4 ומדי חודש  כ  1  -החל ממועד תחילת עבודתו  ל תקופת עבודתו, הקבלן ימסור למנהל  לחודש במשך 

העובדים   כמות  ובכל מתחם.  אזור  בכל  יום  מדי  יעסיק  העובדים שהוא  כמות  את  יפרט  בה  רשימה, 

הרשומים ברשימה מחייבת את הקבלן ותועסק על ידי הקבלן בפועל. בגין כל עובד שלא יועסק או יועסק  

 חלקית, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם מראש כמפורט להלן.

באזורים ובמתחמים הקיימים    חוזה זה הדרישות וההתחייבויות נשוא  כי לביצוע    אם יתברר למפקח, 22.5

ו/או    בעובדים ו/או בציוד ואמצעים נוספים  להפחית או להוסיף  יש צורךהמפורטים בתוכנית העבודה,  

ל בנוסף  העובדים  לפיזור  נוספים  רכב  מתחייב  בכלי  הקבלן  הקבלן,  ידי  על  המופעלת    לספקכמות 

ביצוע  ולהעסיק   עד  לשם  ולכל מתחם,  אזור  לכל  וההתחייבויות  ו/או    25%הדרישות  נוספים  עובדים 

על ידי המפקח ו/או    ככל שיידרשו/או כלי רכב נוספים לפיזור עובדים,    יםנוספלספק ציוד ואמצעים  

   . המנהל

צוע עבודות ניקיון  בהתאם להזמנה מיוחדת של המנהל בכתב, הקבלן יספק ויעסיק עובדים נוספים , לבי 22.6

העירייה תשלם לקבלן תמורה  במקרה זה,     .לו המפקח או המנהל  ורהקומות כפי שימיוחדות נוספות במ

 נוספת עבור כל עובד, בהתאם למחירים המפורטים בסעיף עבודות נוספות בכתב הכמויות והמחירים.   

 

 הפסקת עבודות    23

שיקול  ת רשאי  עירייה ה 23.1 לפי  לקבלן,  או  -להורות  כולן  העבודות,  בהפסקת  הצורך  על  הבלעדי,  דעתו 

מקצתן, לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע חוזה זה. והקבלן מתחייב למלא  

 ימים ממועד קבלת ההוראה.  10 -לא יאוחר מ העירייהאחרי הוראה כזו של  

לפרק   23.2 לעיל,  כאמור  העבודות  יותר  הופסקו  של  יוםזמן  לדרוש  משלושים  הקבלן  רשאי   ,

על  מהעירייה   שבוצעו  עבודות  חלקי  אותם  עבור  סופי  חשבון  הפסקת  - עריכת  למועד  עד  ידו 

 העבודות לפי המחירים ותנאי התשלום הנקובים בחוזה זה לחלקי עבודות אלו.  

  יים  תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעת פיצו  23.3

 ותביעה עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת  23.4

 -העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על  
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  לא תהווה עילה    כמו כן פיגור בתשלום התמורה לקבלן על ידי העירייה במועד,  ידו. 

 להפסקת עבודה ותהווה הפרה יסודית של החוזה.  

 שיונות י היתרים ור  24

 הדרוש לה רישיון או   שיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי יקבלן מתחייב לקבל רה 24.1

  ו/או    וו/או ע"י עובדי  ולצורך מתן השירות נשוא הסכם זה על ידהיתר, על חשבונו,  

 וזאת בכפוף לכל דין.  או מי מטעמו   ,ומועסקי  

  ן  שיון או היתר על פי כל דין, חייב הקבליעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, ר 24.2

 שיון כאמור.ילהעסיק רק מי שרשום כבעל ר 

 ל  הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כ  הוראות כל דין 24.3

 דין.  

 

   משנהעובדים וקבלני  25

    הקבלן נחשב לצורך ביצוע העבודות כקבלן המעסיק בעצמו עובדים בכל המקצועות  25.1

 במכרז.  הנדרשים 

 הקבלן יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות פיתוח בלבד, שלצורך ביצוען   25.2

 בצוותיו די עובדים כנדרש לבצען ו/או שהקבלן אינו מורשה עפ"י דין לבצען.  אין 

   המנהל ועפ"י אך ורק קבלני משנה שאושרו על ידי( לעבודות פיתוח)הקבלן יוכל להעסיק  25.3

 דעתו.  שיקול 

 קבלן משנה ייצג את הקבלן ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום הקבלן.  25.4

    למען הסר ספק, אין מתן אישור זה מהווה אישור להעסקת קבלן משנה לעבודות 25.5

  לביצוע   ן במתן אישור זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותוטיפול שוטף ואי  האחזקה 

 בהתאם להסכם ולמפרטים.  העבודות וטיבן 

   מסירתה של עבודה כלשהיא לקבלן המשנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו 25.6

  כלשהיא מחובותיו עפ"י החוזה. הקבלן אחראי לכל הפעולות, השגיאות,   ומחובה 

 ים שנעשו ע"י קבלן המשנה או שנגרמו מחמת רשלנותו ויהא  המגרעות והנזק ,  ההשמטות 

 ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידיו.   דינם כאילו נעשו 

 כל משא ומתן עם קבלן המשנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד, פרט לקבלת הוראות ע"י   25.7

 המשנה אשר יהיה זכאי לפנות ישירות למנהל.  קבלן 

 תמורה עקב  מובהר, כי הקבלן לא יקבל תוספת מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה זה 25.8

 .קבלני משנה מטעמו  העסקת 

 

   שמירת דינים   26

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות,  26.1

 , וכן לבצע  בישראל  שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת עירוניים צווים וחוקי עזר   

 כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה,  
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 תשלום תשלום מסים, , ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות 

 מבלי לפגוע באמור לעיל, יפעל הקבלן   וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל. ,אגרות 

  מגופים ציבוריים כדוגמת חברת חשמל, בזק, חברות   בביצוע העבודות על פי הנחיות 

 כבלים בהתייחס למערכות תשתית וכבלים.   

  ותנאים נוספים  הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות   26.2

 לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך המפורטים בחוזה,  

 עובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד ביצוע העבודה. הקבלן יספק ל 

 ביצוע למגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו  

  על ידי העובדים עבודה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה   

 שימוש בציוד זה.  

 לשלם בשל כל   הבגין כל תשלום שיהיה עלי ירייהעהקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את ה  26.3

  בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן,  ה תביעה או משפט שיוגש נגד 

 עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס   הגרמו לי שאחרות הוצאות הוצאות משפטיות ו לרבות  

  אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן   יההלי אחר שיוטל עלנאו תשלום חובה מ 

 כאמור לעיל.  

  להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו   תמתחייב עירייהה 26.4

 רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם  להתגונן כלפיה והקבלן יהיה  

 . עירייהה 

 הלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני  הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במ  26.5

 , וכן לדאוג להשגתם ולקיומם 1952 –העסקת עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג  

 של כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו   

 ו/או לעובדיו.  

 החוקים בנושא מפגעים ו/או   הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות 26.6

 , לנקוט בכל האמצעים הדרושים  1961 –טרדים, לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א מ 

 על מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר   

 ות  עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בדבר ימי ושע 

 העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך   

 הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה  

 לתנועה בכבישים ובמדרכות. הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העיר  

 . ואו במגע תוך ביצוע העבודהובעלי העסקים עמם יב 
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 -  SLA  זמני תקן

 

 SLA נושאי משנה   נושאים 

 001:00:00   ניקיון שביל המוביל לגינה

 000:03:00   פינוי אשפתון 

 003:00:00   ברזיה  זרימת מים ב תיקון 

 001:00:00   גינה מלוכלכת 

מערכות  טיפול / תיקון 

 השקיה 

 003:00:00 אין השקיה 

 014:00:00 ארון השקיה  מערכות השקיה טיפול /תיקון  

 001:00:00 כיוון ממטרה  כיוון ממטרה  

 00:02:00 ממטרה שבורה  תיקון ממטרה שבורה 

 00:02:00 נזילת מים  תיקון נזילת מים 

 תיזמון מערכת השקיה  
 

001:00:00 

   הסרת גדם
 

007:00:01 

 007:00:02 גיזום עץ  גיזום עצים / שיחים 

 007:00:03  נזק משורשי עץ תיקון  

 007:00:04  עץ או ענפים שנפלו הסרת  

 007:00:05  עץ חולה או יבשטיפול ב 

 007:00:06  עץ נוטה ליפול 



 

 132 

 005:00:00    גיזום צמחייה 

 003:00:00  טיפוח צמחייה 
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 ( 2מסמך יא')

 טבלת התראות וקנסות 

 סכום לקיזוז בש"ח  מקרה לזמן / יחידה/   תיאור הפעולה 

  או   משנה   קבלן   להעסקת   אישור   קבלת   אי 

 ללא דיווח למנהל   משנה   קבלן   העסקת 

 

 1000 לכל יום 

אי החלפת עובד ו/או מנהל עבודה או קבלן  

 הל דרישת מנ   משנה או איש השקיה לפי 

 500 לכל יום 

התנהגות לא ראויה של הקבלן ו/או מי מטעמו  

 לנציגי העיריה או 

 500 למקרה 

 250 מקרה  אי דיווח על מפגע הדורש תיקון 

אי הגשת תוכנית עבודה/יומני עבודה  

 יומיים 

 250 יומי 

 150 מקרה  לא בוצע ניקיון יומי עד לשעה הנקובה 

אי ביצוע החלפת שקית באשפתון או  

 ניקיון בגן 

 120 לאשפתון 

זריקת שקיות אשפה או שאריות גזם שלא  

 במתקן מיועד ומוגדר מראש 

 300 מקרה 

 100 מקרה  פגיעה בצמחייה עקב טיפול רשלני 

 10,000 מקרה  שימוש במפוח 

צמחייה עם סמני יובש של חוסר/עודף  

 השקיה 

 12 לשתיל 

 300 לגן  אי ביצוע דישון בהתאם למפרט 

 180 למקרה  אי ביצוע כיסוח דשא במועד 

 350 למקרה  אי תיקון נזילת מים תוך שעה 

וכבישים לאחר טיפול  אי תיקון מדרכות  

 בנזילת מים 

 1,000 למקרה 
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אי תיקון ליקוי בטיחותי/אי שימוש  

 באמצעי בטיחות 

 5,000 למקרה 

אי ביצוע מקצועי של הדברות מחלות  

 ומזיקים 

 1,000 למקרה 

אי תקשורת או אי זמינות הקבלן או  

 מנהל העבודה או איש המים 

 לקריאת מנהל או מפקח 

 350 למקרה 

שעות על נזילת    12שנייה תוך  התראה  

 מים באותו הגן 

 300 למקרה 

 750 ליום  בנושא השקיה   24/7אי העמדת כונן  

אי מענה של כונן ההשקיה תוך שעה  

24/7 

 300 לקריאה 

 150 לארון  אי נעילת ארגזי ראש מערכת 

שלוחת טפטוף מנותקת ומקופלת בשני  

 ציידה 

 50 לשלוחה 

 200 למקרה  מערכת המים אי תיקון נזילה וסגירת  

 אי לבישת חולצה ממותגת/ 

 ווסט זוהר             

 100 לעובד 

אי דיווח בתחילה ובסיום יום עבודה על כניסה  

 ויציאה מהעיר של מנהל העבודה והצוות 

 180 למקרה 

 3,000 למקרה  עבודה בניגוד להוראות המנהל 

 2,500 למקרה  אי שמירה על כללי הבטיחות 

 450 ליום  איתורן ברכבים אי הפעלת  

ולאיש   למנהלים  בסמרטפון  שימוש  אי 

 ההשקיה 

 500 ליום 

 250 למקרה  אי עבודה לפי תוכנית העבודה 

 750 למקרה  קנס מנהל 
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 ( 3מסמך יא) 

 טופס התראה / אזהרה / קנס
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 ( 4א) מסמך י

 טופס יומן עבודה 
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 ב'י מסמך

 מונסון  -יהוד עיריית  
10/2022מכרז    

גנים )גינון אינטנסיבי( רשימת שטחי  
סיבי( גינון אקסטנרשימת שטחי גנים )  

        רשימת שטחי מוסדות חינוך
 

בהתאמה לעבודות האחזקה  נשוא המכרז.   עיקרייםה אתריםהת ורשימ להלן  

 
ואשר אחזקתם   באתריםהכלולים  שונים העיקריים בלבד, ויתכן כי חלקים גניםה את כוללת  יובהר כי הרשימות

 נדרשת, לא פורטו ברשימה באופן מפורש. 

 
העבודה במכרז. הנתונים, הינם על פי מיטב הידיעה ותתכן  נתונים נועדו למתן  מידע וסיוע למשתתפים לאמוד את היקף  ה

 סטייה מהמידות המצוינות. הנתונים נועדו לצורך הערכת היקף העבודה ע"י המשתתפים. 

 

 

 דונם 280,407  -   101.01.00לפי סעיף  אינטנסיבי סך הכל שטחי 

 דונם 8,183 -   01.01.002לפי סעיף  י אקסטנסיבי סך הכל שטח

 דונם 28 -   301.01.00לפי סעיף  גני ילדיםשטחי  סך הכל
 

 אינטנסיבי 

  שטח במ"ר   שם הגן
  82.40                        כיכר שנהב יהלום 
  21.92                        כיכר שנהב יהלום 

  71.87                        אדניות בכניסה לבריכת מונוסון 
  953.70                      אי תנועה דרך העצמאות 

  1,980.00                   אי תנועה הורדים
  1,650.00                   אי תנועה ויצמן 

  587.00                      אי תנועה מוהליבר 
  633.00                      אי תנועה מנחם בגין 

  14.58                        אי תנועה מרכז מסחרי 
  965.00                      אי תנועה רחוב הרצל 

  797.92                      אי תנועה רמז 
  1,344.12                   אי תנועה שבזי 

  1,288.00                   אתר הנצחה לחללי חיל הקשר ובני יהוד 
  249.66                      בגין פינת דיין 

  784.18                      בוסתן מנחם בגין 
  2,076.38                   בית התרבות מונוסון 

  744.13                      בית כנסת מונוסון ) מבחוץ( 
  1,149.00                   בית כנסת סביונים 
  236.39                      בית ספר אורנים 

  3,944.64                   בית ספר פסגות וסביונים 
  1,304.73                   בית רעים 

  74.73                        כניסה לבית ספר הרצל 
  2,399.00                   בן גוריון 

  376.56                      גינה בדרך החורש 
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  1,009.80                   32גינה בויצמן 
  1,009.80                   14גינה בויצמן 
  501.87                      גן מוהליבר 

  1,149.94                   גינה במוהליבר פינת קפלנסקי 
  630.53                      גינה ליד בריכת מונוסון 
  1,404.07                   גינה מול בית ספר הרצל 
  386.00                      גינות ברחוב זאב וינהויז 

  4,813.21                   גינת אדלר 
  2,604.67                   גינת אלה 

  649.54                      גינת ביאליק 
  422.67                      גינת דולב 

  18,286.00                 גינת האמפי 
  2,269.73                   גינת המייסדים 

  2,240.18                   גינת התמר 
  2,648.00                   גינת חנה סנש 

  3,626.00                   גינת טלבי 
  287.28                      גינת מוהליבר פינת מלמד 

  3,113.12                   גן צוקרמן 
  3,306.71                   9גן 

  548.02                      גן אגוז 
  3,722.00                   גן אוקלהומה 

  3,527.00                   גן גיורא 
  435.42                      גן דולב 
  6,949.00                   גן הבנים 
  1,140.36                   גן הדגנים 

  920.34                      גן העצמאות 
  798.75                      גן הקשתות 
  3,611.00                   גן השלום 

  1,989.61                   גן חזי 
  1,802.74                   גן כצנלסון 

  1,735.06                   פורזגן לזכר נחשון  וקסמן וניר 
  45.78                        גן מקלב 
  3,900.00                   גן מרכוס 
  1,373.14                   גן קנדי 
  5,760.98                   גן רבין 
  2,864.39                   גן שי 

  741.43                      גן שפירא 
  1,739.41                   דרך החורש 

  463.12                      דרך העצמאות 
  1,345.45                   דרך משה דיין 
  1,874.99                   הגנים התלויים 

  27.99                        המורה נחה 
  318.00                      הרצל פינת אנילביץ 

  691.03                      1ויצמן  
  3,244.18                   גן אתגרי  

  3,079.09                   חורשות דוד אלעזר 
  1,310.66                   חורשת חנה סנש 
  1,153.57                   חורשת שנהב 

  328.00                      חניות במוהליבר 
  242.06                      חניון האוטובוסים

  720.63                      טרומפלדור 
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  1,262.00                   יהודה הלוי טורצ'ין 
  4,904.31                   יער המכשפות 

  255.19                      כיכק שבזי פינת מוהליבר 
  228.07                      כיכר אמיר 

  103.20                      כיכר במעלה החדש 
  714.80                      כיכר בן סניור 

  25.08                        כיכר דרך העצמאות 
  164.56                      כיכר הארבעה 
  1,060.76                   כיכר הויטרנים 
  418.70                      כיכר המזרקה 

  370.94                      כיכר המר 
  120.17                      כיכר הנופלים 
  34.23                        כיכר הפג'ויה 
  722.20                      כיכר הרצוג 
  30.05                        כיכר השיש 
  25.08                        כיכר התאנה 
  28.47                        כיכר התיכון 
  29.61                        כיכר ויינהאוז 
  32.00                        כיכר לוגאנו 

  300.00                      לוגאנו 
  148.47                      כיכר ויצמן פינת אשכנזי 
  55.12                        כיכר ויצמן פינת מרכוס 

  210.36                      כיכר ז'בוטינסקי 
  145.27                      כיכר יונדאי 

  72.10                        כיכר מוהליבר פינת כצנלסון 
  1,096.28                   כיכר מול גן השלום 

  149.00                      כיכר מסגריה 
  174.58                      כיכר נתן יונתן 
  103.56                      כיכר צבי ישי 
  220.90                      כיכר קאפויה 

  115.25                      כיכר רחוב גיורא 
  3,321.00                   כיכר שדה 

  41.21                        כיכר שדה פינת בר סימן טוב 
  892.40                      רחוב החרוב  -גן רבין 

  220.11                      לוחמי הגטאות 
  469.80                      מאחורי אולם ספורט מונוסון

  2,114.13                   מאחורי בית ספר אורנים 
  4,758.48                   461מאחורי גן קנדי מקביל ל

  1,674.56                   מאחורי תיבת הדואר 
  125.25                      מבואות מוהליבר 
  1,413.00                   מגדלי הסביונים 

  328.60                      1מד"א 
  116.00                      מדשאה במרכוס 
  1,670.00                   מדשאה בצה"ל 

  3,228.17                   מדשאה מאחורי בורקס יוון 
  11,910.00                 מדשאות מנחם בגין 

  445.81                      מדשאת אגוז 
  1,826.59                   מדשאת כיכר המזרקה 

  178.95                      מדשאת רם כהן פינת רמז 
  124.21                      מוהליבר פינת אלפרט 

  54.88                        מול בורקס יוון 
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  110.15                      מול כיכר הרצוג 
  46.54                        מועדון גיל הזהב 
  10,000.00                 מוצקין מדשא 

  208.17                      מחוץ לבית כנסת מונוסון 
  3,892.83                   מחוץ לבית ספר פסגות סביונים 
  228.00                      מסביב לגני ילדים נרקיס וצבע

  4,514.00                   מקיף יהוד 
  99.71                        מקלט בנורדאו 
  1,268.00                   מרכז פיס לנוער 
  1,623.08                   מתחם השמחה 
  1,530.22                   מתנ"ס יהוד 

  2,042.91                   גינת המייסדים 
  826.00                      סעדיה חתוכה 
  4,930.00                   עץ האפרסק 

  37.06                        ערוגות בריכת מונוסון 
  270.00                      ערוגות ברקת 
  8.56                          ערוגות הזית 

  83.05                        ערוגות המייסדים 
  25.65                        ערוגות השקמה 
  39.79                        ערוגות יהלום 

  356.00                      ערוגות מנהלת + מדשאה 
  315.17                      ערוגות בסמוך צופים 

  23,009.00                 פארק רבין 
  1,430.00                   דשא קדושי מצרים

  780.00                      פרחי בר 
  54.38                        צמוד לבית ספר הרצל 

  412.12                      צמוד לגני ילדים 
  197.77                      צמוד לגני ילדים 

  184.94                      רחבת אולם ספורט מונסון 
  533.78                      רחוב אגוז 

  7.67                          רחוב אנילביץ 
  40.32                        רחוב ארבעת המינים 

  743.90                      רחוב אשכול 
  116.07                      רחוב ביאליק 
  37.00                        רחוב בן גוריון 

  62.78                        רחוב ברנר 
  53.00                        רחוב גורדון 
  63.00                        רחוב גיורא 

  446.60                      דרך העצמאות  
  44.15                        רחוב האלמוג 
  250.00                      רחוב האצ"ל 
  101.52                      רחוב הדגנים 
  301.00                      רחוב הוורדים
  505.50                      רחוב היובל 

  227.28                      רחוב העצמאות 
  221.60                      רחוב הקונגרס הציוני 

  71.00                        רחוב הרימון 
  91.67                        רחוב הרצוג 
  69.41                        רחוב ויצמן 
  71.30                        רחוב ורבנה 

  106.00                      רחוב זבוטינסקי 
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  26.08                        רחוב חבצלת 
  8.26                          רחוב חיטה 

  39.75                        רחוב חנה סנש 
  15.42                        רחוב חתוכה סעדיה 
  740.30                      רחוב חתוכה סעדיה 
  51.66                        רחוב טרומפלדור 
  251.99                      רחוב יהודה לוי 

  44.02                        רחוב יונה 
  309.63                      רחוב יצחק שדה 
  19.72                        רחוב מבוא אלה 

  8.18                          רחוב מבוא אתרוג 
  81.40                        רחוב מבוא ברוש 
  32.82                        רחוב מבוא גומא 
  18.25                        רחוב מבוא דולב 

  17.66                        רחוב מבוא האירוס 
  61.30                        רחוב מבוא הרדוף 

  3.25                          רחוב מבוא וורוניקה 
  66.06                        רחוב מבוא יסמין 
  366.81                      רחוב מבוא לולב 
  7.03                          רחוב מבוא ערבה 

  3.56                          רחוב מבוא שיבולת 
  4.03                          רחוב מבוא שיבולת 

  1,719.05                   רחוב מוהליבר 
  4,098.00                   טיילת מוצקין 

  593.55                      רחוב מנחם בגין 
  455.91                      רחוב משה דיין 
  224.81                      רחוב נורדאו 
  52.56                        רחוב נילי 

  174.00                      רחוב סירקין 
  2,007.00                   רחוב פרחי הבר + זיתים 

  334.00                      רחוב צבי ישי 
  79.76                        רחוב צוקרמן 
  1,887.43                   רחוב קפלנסקי 

  271.70                      רחוב רימון 
  1.37                          רחוב רם כהן 
  14.54                        רחוב רמז 
  120.00                      רחוב שבזי 
  9.31                          רחוב שוהם
  446.37                      רחוב שזר 

  111.44                      רחוב שיבת ציון 
  4.20                          רחוב שיפון 
  198.70                      רחוב שנהב 

  14.69                        רחוב תרשיש 
  3,600.00                   בוסתן ברחוב צה"ל 

  4,265.00                   7,9תמר  
  2,750.00                   צפוני  51שצ"פ 
  3,000.00                   דרומי  51שצ"פ 

  200.00                      רחוב מקלב  
  281,000 
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 אקסטנסיבי 

 שטח במ"ר  שם הגן 
  4,800.00                   גוריון בן תעלת רחוב 

  2,012.89                   )מזרח(צוקרמן הזיתים ברחוב חורשת 

  2,890.00                   דרום(חורשת צוקרמן ) 

  2,690.96                    חורשת שנהב

                   12 392,   
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 גני ילדים  שטחי גינון

 

 גודל ממוצע  שם הגן

 500 יהוד  -דגנית  

 500 יהוד  -דקל 

 500 יהוד   -גפן 

 500 יהוד  -רימון 

 500 יהוד  -הדס 

 500 יהוד  -רקפת 

 500 יהוד   -הרדוף 

 500 יהוד  -נורית 

 500 יהוד   -שיקמה 

 500 יהוד   -דולב 

 500 יהוד  -צבעוני 

 500 יהוד  - נרקיס 

 500 יהוד  -שרה 

 500 יהוד  -ארז 

 500 יהוד  -נרקיס )יהוד(  

 500 יהוד  -ברוש 

 500 יהוד  -ורד

 500 יהוד  -הדר 

 500 יהוד   -לוטם 

 500 יהוד  -חצב 

 500 יהוד  -כרכום 

 500 יהוד  -תמר 

 500 יהוד  -יסמין 

 500 יהוד   -תפוז 

 500 יהוד   -דובדבן 

 500 יהוד  - יערה 

 500 יהוד   -פטל 

 500 יהוד  - נופר 

 500 יהוד   -אורן 

 500 יהוד   -סביון אופיר 

 500 יהוד   -לילך 

 500 יהוד   -תאנה 

 500 יהוד  -יקינטון  

 500 יהוד  - צאלון 

 500 יהוד  - יהונתן 

 500 יהוד   -תלתן 
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 500 יהוד  -סיגלית 

 500 יהוד  -עירית  

 500 יהוד  -אלון  

 500 יהוד  -כלנית  

 500 יהוד   -ערבה 

 500 יהוד   -אגודה טרום עדנה 

 500 יהוד  -אגודה חובה  

 500 יהוד  -גן רותם  

 500 יהוד   -לימון 

 500 יהוד  -שקד 

 500 יהוד   -עדנה אגודת ישראל 

 500 יהוד  - שיבולת 

 500 יהוד  -אילן  

 500 יהוד   -אילנית 

 500 יהוד  - אירוס 

 500 יהוד   -תות 

 500 יהוד  -אהובי  

 500 יהוד  -צבר 

 500 יהוד   -חרצית 

 27, 500 סה"כ 
 
 
 
 
 
 

 הכמויות

לרשימות שטחי הגינון לעיל: סה"כ שטחים  

  

)מוערך( סה"כ דונמים לשטח  סוג השטח  

אינטנסיביגינון ב שטחי גניםסה"כ   281,000 

סיביגינון אקסטנבשטחי גנים סה"כ   12,392 

   27,500 סה"כ שטחי גינון במוסדות חינוך

 

 יודגש כי סה"כ השטחים המצוינים מעלה מהווים הערכה בלבד לשטחי העבודות הנדרשים בפועל. 

 התשלום יהא בכפוף להזמנת עבודה וביצוע העבודה בפועל לשביעות רצון העירייה. 
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 מחירים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

עבור חודש מסוים לכל דונם  ידי העירייה  -על  עיל מהמחיר הנקוב ל  אחיד    הפחתהאחוז  המציע יציע בהצעתו   •
 .לשביעות רצון העירייהבגין ביצוע כל העבודות וההתחייבויות נשוא המכרז בשלמותם 

על • המוצעת  על-ההפחתה  הנקוב  המחיר  על  גם  תחול  הקבלן  ביצוע  -ידי  בגין  העירייה  העבודות  ידי 
 וההתחייבויות נשוא המכרז בשטחים נוספים שאחזקתם תדרוש בעתיד ככל ויהיו כאלה, בחודש מסוים.

"מחירון  העירייה לביצוע עבודות נוספות על אלו הכלולות במפרט הטכני המחיר יהא על פי    שבמידה ותידר •
  "מ.בתוספת מע  25%העדכני ליום הזמנת העבודה בהפחתה של  ,דקל שיפוצים מורחב"

באפשרות העירייה לדרוש תוספת עובד )לרבות כלי עבודה וכל הדרוש לשם ביצוע העבודות( ליום עבודה מעת   •
   .מע"מ" בתוספת ₪   350ליום עבודה בסך  של עובדקבוע   מחירלעת  בעבור  

 

 

 

 תאור העבודה 

 
מחיר לדונם אחד עבור כל  
 העבודות המפורטות במכרז

אינטנסיבי  אחזקת   ב  –  גינון  מגוננים טיפול    שטחים 
גנים ציבוריים, מדשאות,  כגון:  מערכת השקיה יםכולל ה

כ כבישים,  לאורך  תנועה  י גינון  איי  פי    לעהכל    -כרות, 
 והוראות הרשות המזמינה  חוזה זה

₪  לחודש  600      

גינון אקסטנסיב  – שטחים פתוחים  בטיפול    –   יאחזקת 
שטחי  כגון:   פתוחחורשות,  ושטחי   חורש  בור  שטחי 

מפותחים   לא  זהפי    ל עהכל    - אדמה  והוראות    חוזה 
 הרשות המזמינה.   

₪ לחודש 200   

הכל  לרבות גני ילדים    במוסדות חינוך   גינון אחזקת  
 והוראות הרשות המזמינה.     חוזה זה פי    ל ע 

לכל מוסד  ₪  לחודש  500 
 חינוכי 
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 ( 1)יג'מסמך  

 

 ( למסמך ב'  3)א() 3מטעם המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף בסעיף  אישור רואה חשבון

 

 "( הרינו לאשר כדלקמן:המציעלבקשת חברת _____________________ )להלן: "

 

 _____ ועד היום. ______ , החל משנת ___כרואי החשבון של המציע הרינו לאשר כי אנו משמשים  .א

 

 ( למסמך ב' רשומה על  3)א()3התעודה המקצועית הנדרשת בתנאי הסף בסעיף  הרינו לאשר כי כרו"ח של המציע  .ב

 _________  _______ת.ז ___  _________ ]שם מלא[______ה"ה ______  שם

 .  ]הקף בעיגול[ממניות המציע          25%-מחזיק לפחות ב    מנכ"ל החברה   /   /הבעלים      הינו ש

 

 ( למסמך ב'. 3)א()3כנדרש בתנאי הסף בסעיף מצורף העתק תעודה מקצועית  •

 

 

 בכבוד רב,                                                                                       

        
        ____ ________ _____________ 

  רו"ח(  )חותמת וחתימת             
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 ( 2)יג'מסמך 

   למסמך ב' ( 4)א()3 בסעיף בתנאי סף הצהרה ופירוט ניסיון קודם של המציע להוכחת עמידתו 

 

 _____, כדלקמן:_____________ מצהיר בשם המציע __________________ ת.ז. _____ _____הריני ______ 

,  2017-2021בין השנים , לפחות שלוש שנים בגינון ציבורי כקבלן ראשי במשך  אחזקה עבודותבביצוע המציע בעל ניסיון 
תושבים )על פי הלשכה    30,000רשויות מקומיות לפחות, המונות כל אחת לכל הפחות    2על פי חוזה התקשרות שנתי עם  

   .במצטבר עבור שתי הרשויות    לפחות דונם  400 של חודשי בהיקף ו ,הפחות לכל(  2019לשנת   המרכזית לסטטיסטיקה

 .  תומקומיה  סה"כ שתי הרשויותעבור דונם  400חודשי של עבודות לצורך עמידה בתנאי סף זה, יש להציג היקף 

 .בלבד האחזקעבודות  להוכחת הדרישה בסעיף זה בדברניסיון כהקמה ופיתוח גינות לא ייחשבו עבודות כי  מודגש

 )ככל שיידרש מפאת חוסר מקום, ניתן למלא הטבלה על גבי מסמך נפרד ולצרפו(  וזאת כמפורט בטבלה שלהלן:

שם הרשות  מס' 
 המקומית

פרטי המזמין + שם איש קשר אצל המזמין   היקף  בדונם  שנת ביצוע 
 דוא"ל ליצירת קשר  + ומספר טלפון

1     

2     

3     

4     

 

בנוגע לכל התקשרות   המקומיתהרשות  מטעם    והמלצה  מהרשות   אישוריש לצרף   • וחותמת(  )הכולל חתימה 
 היקף הדונם, סוג העבודה ומועד ביצועה.בציון  המפורטת בטבלה הנ"ל

 הנני לאשר אמיתות מסמך זה. 

    _____________        ____________________ 

 חתימת המציע שם ו                          תאריך   

 

 אישור

הח"מ   ברחוב  אני  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________ 
ת.ז.   באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________
במציע   בתפקיד________________  המשמש  רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה  מס'_________ 

יהיה/תהיה  וה וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ולאחר  ומטעמה[,  בשמה  זה  תצהיר  לעשות  מוסמך/כת 
 .הירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצ

 

                 ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                         
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 מסמך יד'
 מסמכים הנדרשים מהמציע - 

 לנוחות המציעים-  להלן רשימת המסמכים הנדרשים, יש לסמן ב-  ✓
 כל מסמך שצורף 

 

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים  □
 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( כחוק

 אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה ) מקור / העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.   □

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.   □

 . למסמכי המכרז  (1ערבות בנקאית מקורית לצורך השתתפות במכרז, בנוסח מסמך ה) □

 , בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ז'. 1976  –ת גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאו □

למסמך ב' ופירוט זהות מחזיק התעודה, בצירוף אישור (  3)א()3סעיף  תנאי הסף בהעתק תעודה מקצועית כנדרש ב □
  25%- מחזיק לפחות ב  אומנכ"ל החברה    ( המאשר כי מחזיק התעודה הינו מבעלי המציע או1)יגרו"ח בנוסח מסמך  

יש לצרף בנוסף תדפיס רשם החברות   - כנדרש בתנאי הסף. ככל שמחזיק התעודה הינו מבעלי המציע    ,  ממניות המציע
 להוכחת בעלותו.  

 מסמך   ביגל  ע למסמך ב',  (  4()א) 3  שבסעיף  סף  בתנאי  כנדרש,  ציבורי  גינון   עבודות   בביצוע  המציע  ניסיון  פרוטהצהרה ו  □
 .   המלצות בצירוף, בדונמים היקפן  וכן העבודות ביצוע  ומועד מקום לפרט יש(. 2)יג

 , בנוסח מסמך ט' למסמכי המכרז.הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר □

 , בנוסח מסמך י' למסמכי המכרז.הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז-הסכמה/אי תצהיר  □

 חוזה התקשרות )מסמך ד'( חתום ע"י המציע.  □

 ככל שהופצו.   –כל מסמכי ההבהרות / סיכום שאלות ותשובות חתומים ע"י המציע  □

בראשי תיבות וחותמת המציע בתחתית   - ( העתקים )מקור וצילום( חתומים כנדרש ובנוסף2כל מסמכי המכרז בשני ) □
 כל עמוד. 

 מכים הבאים: אם המציע הוא תאגיד )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף את המס □

 
מספרי הרשם הרלוונטי,  של התאגיד  פלט עדכני למועד הגשת ההצעה  צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ו ▪

 . בהתאם לאישיות המשפטית של המציע

 
אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי הצעת התאגיד   ▪

וכי  חתומה ע"י האנשים   ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז  המוסמכים לחתום בשם התאגיד 
 ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד. 

 
 שמות מנהלי התאגיד. ▪

 
 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.  ▪

 
 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.   ▪

 
למסמך ב'( או רשימת המסמכים שיש    3ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף )ס'  –  לתשומת לב המציעים 

האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה ומחובת המציעים לפנות לעירייה במקרה של   –למסמך ב'(    7לצרף )ס'
    . סתירה כאמור

       


