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 רבות משתתף(.נוסח ערבות בנקאית )ע - 13ב'/נספח                      

 
 על נספחיו: לביצוע העבודות  הסכם - ג'מסמך 
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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

 מבוא .א
 
 
 הכול, בתחום העיר עכואחזקת שטחי גינון מזמינה בזה הצעות לביצוע  ,("העירייה"עיריית עכו )להלן: 1.1 1

 (."ההליך")להלן:  1/  2018 פומבימכרז  –בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה 
 
 

 
 גינון קיימים:אחזקה שוטפת של גינון ושטחי 

 : אחזקת שטחי הגינון כוללים בין היתרשירותי  1.2

המפורטים  ,שטחי גינון דונם 26עובד אחד לכל על  תעלההעסקת עובדים מתאימים בכמות שלא  -
  בטבלה. 1  , מס' סידורי10הצעת המשתתף, סעיף  –במסמך ב' 

כולל גיזומים עונתיים, רכישה הובלה ואספקת חומרים הדרושים  אחזקת צמחייה לכל סוגיה -
 , חומרי הדברה, וכיוצ"ב(;לאחזקת צמחיה )קומפוסט, חומרי דישון

חלקים ואביזרים שיסופקו על ידי )לא כולל  .אחזקה ותיקון מערכות השקיה בגן משעון מים לגן -
 העירייה(; 

 מוטוריים ומכנים, ציוד הנדסי;  םכליהפעלת אספקה וכלי עבודה, אספקת  -

  200,000 -, שתילת פרחים עונתיים כ)כולל צמחים שיסופקו על ידי העירייה נטיעהועבודות שתילה  -
 (;שתילים 5,000 -בשנה ו כ

 ל הצאת הפסולת לנקודת ריכוז לפי הוראות המפקח; של הגן, כול הצמחיהניקיון כללי של שטח  -

  לפי הוראות המפקח.לנקודת ריכוז  פינוי גזם ופסולת גינה -
 "(.העבודות)להלן: "

 
 
 

תמורת  ,בעירייה, בשעות העבודה הרגילות פעולניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל הת ,את מסמכי ההליך 2.1 2
 מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. ושלא יוחזרש"ח(,  חמש מאות אלפיים) ₪ 500,2  תשלום בסך

 

,  במשרדי עיריית עכו בנוכחות נציג העירייה דם לרכישתםהליך קובמסמכי הללא תשלום ניתן לעיין  2.2
 .מזכירת מינהל התפעולאצל  , 9956055-04בתאום מראש בטלפון  

 

מות במסגרת ההתקשרות יבצע הזוכה את עבודות אחזקת הגינון השוטפת ברחבי מעת לעת בכ 2.3
ובהיקפים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של העירייה ובלבד שההיקף הכספי של העבודות המוזמנות 

 מע"מ לשנה קלנדרית. כוללש"ח(  מיליון 4) ₪ 4,000,000על לא יעלה 

 האחזקהמובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או למספר הזמנות מינימאלי של עבודות  2.4
 –ה לשינוי המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג ולזוכה לא תהא כל עיל

 ו/או כמות השירותים שיוזמנו בפועל. הנובעת ו/או הקשורה מהיקף
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יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  ,תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה 3.1 3
 המצורף להזמנה זו.

 

מדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו והינם א ,וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה התוכניות 3.2
שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים, 

, לא יהוו עילה לשינוי חתימת ההסכםאשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות, במועד ו/או לאחר 
פרט לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל  -ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג /י היחידה/ות חירבמ

 לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם.
 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  3.3
רד מתנאי ההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם של ההליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפ

 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
 

בתחום העיר  אחזקת שטחי גינון  1/  2018 פומביאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז  4
 מזכירותים שבמשרדי ולהכניס לתיבת המכרז בלבד למסור ידניתיש  ,ללא כל כיתוב נוסף, "עכו

, עכו, לאחר שהוחתמה 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייה, בקומה ה)אצל מר משה סעדה( העירייה
נו על גבי ציייהמלא וכן  םו בשממחתי נציג/ה של העירייהבחותמת נתקבל של העירייה. יש לוודא כי 

 . ידםאת השעה שהמעטפה נתקבלה על  המעטפה,
. הצעות אשר לא תתקבלנה  במשרדי 13:00 שעה עד ל 17.4.18 -ג', העד ליום  את המסירה יש לבצע  

 לא תתקבלנה ולא תידונה. מכל טעם שהוא, הנקובים לעיל שעה הוהעירייה עד למועד  מזכירות
 

קומת הכניסה ב במשרדי ראש מינהל תפעול ,10:00שעה  25.3.18 -, ה'א יתקיים ביום מפגש קבלנים 5.1 5
 . עכו 35, רחוב ויצמן בניין העירייהב
לפי שיקול  תהעירייה רשאי  חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. והינהקבלנים מפגש השתתפות בה

 דעתה הבלעדי ובמידת הצורך, לקיים מפגש קבלנים נוסף. 
 

ניתן להפנות בכתב  ,נאיושאלות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ות 5.2
-א', ה , עד לא יאוחר מיום04-9956172 :( לפקס"מנהל הפרויקט")להלן:, ראש מינהל תפעולבלבד ל
 .13:00שעה    8.4.18

תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב הבהרות,  תבקששאלות או ללתשובות 
  . בהליך ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים

 

והן לא  בעירייהבעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר  ימסרנהשתהעירייה איננה אחראית לתשובות 
  בכתב תחייבנה את העירייה.מנהל הפרויקט תשובות  רק .יחייבוה

 

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל, שותפויות רשומות או תאגידים הרשומים כדין בישראל  ,בהליך זה 6
התנאים  בכל ,הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליךהעומדים, במועד  ,("המשתתף")להלן:

 המפורטים להלן:
 

נוף ו/או תעודת  טכנאי)לפי הסיווג החדש( ו/או תעודת  2הינו בעל תעודת גנן מוסמך סוג  משתתףה 6.1
שלוש  במהלךגידולי שדה נוף ו/או תעודת אגרונום עם התמחות בפרחים ו/או מטעים ו/או  הנדסאי
 (."תיעוד המקצועי"הצעות למכרז.  )להלן: שקדמו להגשת השנים

יצרף להצעתו העתק נאמן למקור של תיעוד מקצועי, מאושר על   משתתףלהוכחת עמידתו בתנאי זה, ה
 ידי עו"ד. 
פי דין בישראל, יתקיים התנאי האמור לעיל, במנהל -אישיות משפטית המאוגדת על שתתףהיה והמ

 . זאת במשך כל תקופת ההתקשרות בחוזה.משתתףמו של ההעבודה שיוצב בעיר ויהיה נציג הקשר מטע
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א המכרז, בהיקף שלא בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( של עבודות נשועל המשתתף להיות  6.2
 .2017 -, ו 2016 , 2015  - שנים אחרונות 3 - בכל שנה, בכולל מע"מ לא  ₪  1,800,000 -יפחת מ

 

 ,2017 – 2012במהלך השנים של שנתיים רצופות לפחות, קודם  בעל ניסיוןלהיות על המשתתף  6.3
או בשטח  אחד,  אצל גוף ציבורי, לפחות דונם 200 בשטח של שוטפתעבודות אחזקת שטחי גינון ע וביצב

 לפחות בכל אחד מן הגופים הציבוריים. גופים ציבורייםדונם, אצל שני  150  של
 

: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או תאגיד של רשויות מקומיות, "גוף ציבורי"לעניין סעיף זה, 
איגודי ערים, צה"ל באמצעות משרד הביטחון, רשות הטבע והגנים, החברה הלאומית לדרכים בישראל 

חברת רכבת ישראל בע"מ, חברת חשמל, בע"מ, מוסד אקדמי, בית חולים, חברת נתיבי איילון בע"מ, 
 חברת דרך ארץ, וכד'. 

 הליךלמסמכי ה 2ב'/נספח בבדבר ניסיון קודם יצרף אישור  משתתףת עמידתו בתנאי זה, הלהוכח
ידי המציע כאמור, וכן, לבחון -. מובהר כי העירייה רשאית לאמת את הנתונים שהוצגו עלהמצורף להלן

 ידו.-, ואשר לא פורטו עלשתתףידי המ-מיוזמתה ביצוע עבודות/פרויקטים שבוצעו על
 

 

 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב2ם בו תנאי סעיף מייות מי שמתקייעל המשתתף לה 6.4
( והוא מקיים חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי העבודה המפורטים "חוק עסקאות")להלן:

למתן  םלהסכם ההתקשרות ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיי 5בנספח ב'/
 השירותים.

  
 

 

 רבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה.יעל המשתתף להיות נעדר ק 6.5
 

תביעות  ,על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו 6.6
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

 על המשך תפקוד המשתתף.  שיש בהן כדי להשפיע ,חוב
   

, אשר ריצוי על המשתתף, בעליו ומנהליו להיות מי שלא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון 6.7
 .  השנים האחרונות 10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 

 לא תידון. –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  7.1 .7
 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 7.2
 

 ההצעה .ג
 

 הצעת הקבלן.   - מסמך ב'אך ורק על גבי על המשתתף ליתן הצעתו      8.1 8

 אשר ימולאו בהדפסה או בעט.   בשני עותקים  תוגש מסמך ב'הצעת המשתתף על גבי  8.2
 

 . כשהם כוללים מע"מכל המחירים בטופס ההצעה ירשמו  9.1 9

 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר,  על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.  9.2
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  10
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

 י מסמכי ההליך, לרבות חוזה ההתקשרות על נספחיו, בחותמתו על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמוד   11.1 11
 ובחתימת מורשי החתימה בשמו.           

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2

היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  11.3
 התאגיד. 
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הטעון מילוי במסמכי ההליך, ו/או כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או אי השלמת מקום  12
הסתייגות שיעשו במסמכי ההליך, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

שיקול  אחרת לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי
 דעתה הבלעדי של העירייה. 

 

  הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.   13.1 13

, הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות בהתאם לאמור במסמכי ההליך 13.2
מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל המכונות, הציוד, האמצעים, ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין 

לביצוע העבודות,  יםההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרוש כח האדם,
ובין  אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין המכרזהרישיונות, האגרות, ה

 בגין פעילותו הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני.
 
 
 
 

 , לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך   14.1 14
 להצעתו  גם את המסמכים המפורטים להלן:            
 

 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/  דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף 14.2
 

 לעיל, בנוסח המצורף 3.6קודם כדרישת סעיפים  אסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל ניסיון 14.3
 למסמכי הליך זה. 2ב'/נספח כ

 

 -, בהיקף שלא יפחת מעבודות אחזקת שטחי גינוןאישור רו"ח על היקף פעילות כספי שנתי )מחזור( של  14.4
 למסמכי הליך זה. 3כנספח ב'/ ( בנוסח המצורף2015-2017החולפות ) השנים  3 – בבשנה,  ₪ 000,8001,

 

)לפי  2ף בעל תעודת גנן מוסמך סוג היות המשתתהמעידות על מאושרות על ידי עו"ד,  ,אסמכתאות 14.5
הסיווג החדש( ו/או תעודת הנדסאי נוף ו/או תעודת טכנאי נוף ו/או תעודת אגרונום עם התמחות 

 .הליךבפרחים ו/או מטעים ו/או גד"ש. לפחות במשך שנתיים שקדמו להגשת ההצעה ל
 

ומאומתים כנדרש  תתףשחתומים על ידי המ להלן המצורפים למסמך ב'  10'/בועד  6/ב'  נספחים  14.6
 .בנספחים

 

, על 1976-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא 14.7
 שם המשתתף.

 

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 14.8
 

 

בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  חתומה על ידי המשתתף הצהרה 14.9
 למסמכי הליך זה. 11ח ב'/כנספ

 

, משתתףו/או מי ממנהלי  ה משתתףו/או מי מבעלי ה משתתףתצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד ה 14.10
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 

 משתתףיר יהא חתום על ידי ה.  התצהמשתתףלתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד ה
  למסמכי הליך זה. 9כנספח ב'/וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

 

המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי תצהיר לפיו  14.11
וכן חתום  משתתףהתצהיר יהא חתום על ידי ההשנים האחרונות.  10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 למסמכי הליך זה. 10כנספח ב'/ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  
 

של עיריית עכו  1/  2018 פומביאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז  14.12
להסכם ההתקשרות  6/בנספח ג'תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

 טים באותו אישור. ובהתאם לתנאים המפור
, נוסח אישור הביטוחים כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,  

 להסכם ההתקשרות. 6נספח ג'/ –
 לחילופין ניתן לצרף את נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. 
במדויק ללא  6/נוסח הנדרש בנספח ג'למען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות ב 

 "הסתייגות ביטוחית"(. )להלן:כל הסתייגות, שינוי, או תיקון 



 
 1/ 2018מכרז פומבי   

 בתחום העיר עכו אחזקת שטחי גינוןשירותי 

 

  

 
המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה בהסתייגות  משתתף 

 לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו. 5.2כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 
  .לעיל תותר 25.רק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  

 

  – למשתתף שהינו תאגיד 14.13
הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך  14.13.1

 הצעת המשתתף.
 

 תק של תעודת הרישום של התאגיד. עו 14.13.2
  

המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי  תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום  14.13.3
 המניות.

 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 14.14
חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  14.15

 המשתתף.

חתומים על ידי  –ף תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתת 14.16
 המשתתף.

 חתום על ידי המשתתף.  -סיור קבלנים מפגש וסיכום  14.17

 להלן. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  14.18

על חתום  12נספח ב'/ – להלן 21מהעדפת משתתף מקומי, המוסבר בסעיף  למשתתף המבקש ליהנות 14.19
 האסמכתאות הנדרשות בו.

 מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם        
 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף, אשר לא  15
 יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  16
 ההצעות בהליך זה.

 

ש"ח(, אלף מאות  ארבע) ₪ 400,000להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך  17.1 17
)להלן:    17.7.18 שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום

  (."ערבות המשתתף"
למסמכי הליך זה. הצעה אליה לא  13/כנספח ב'סח הערבות המצורף על ערבות המשתתף להיות בנו

 לא תידון.  9/תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'
 
 
 

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף לתקופה  17.2
 יום נוספים.  90נוספת עד  

 

המשתתף לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 17.3
 בהתחייבויותיו על פי תנאי ההליך. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1/ 2018מכרז פומבי   

 בתחום העיר עכו אחזקת שטחי גינוןשירותי 

 

  

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

 ש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר המועדהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרו    18
ישות המכרז כל מסמך ו/או אישור האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדר

מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של 
 המכרז.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב 
 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 

 .חול על מסמך ערבות המשתתףלא י לעיל 18סעיף  19
 
 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 20.1 20
 

העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  20.2
יהם אינם כישורכי  של רשויות מקומיות אחרות, מניסיונןובין  מניסיונהאו שנוכחה לדעת, בין ו/

 מספיקים לפי שיקול דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.
 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  20.3
 ותנאיה. 

 

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 20.4
 

 טין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. העירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט לחלו 20.5
ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא 

 הליך זה.
 

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  20.6
 מזכויותיה לפי סעיף זה.  

 
 

 
 

תתף מקומי כמפורט להלן: היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף עדיפות תינתן למש 21.1 21
תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  4%המקומי בשיעור של עד 

הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר 
מי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב ההצעה ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקו

 הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.



 
 1/ 2018מכרז פומבי   

 בתחום העיר עכו אחזקת שטחי גינוןשירותי 

 

  

 

 
 לעיל, הינו מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן:  1"משתתף  מקומי"  לעניין ס"ק  21.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם בגין  –"ביחיד"  21.2.1
מעובדיו )ככל שמועסקים עובדים(  30%ו אלה ארנונה לעירייה ולפחות דירתו או מקום עסק

 הינם תושבי העיר.

באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעירייה  –"בתאגיד"  21.2.2
 מעובדי התאגיד הם תושבי העיר. 30%ולפחות 

ההליך את המסמכים על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי  21.2.3
 למסמכי הליך זה. 12כנספח ב'/בנוסח ההצהרה המצורף הנדרשים 

 

במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי משתתף בכל אחד משני עותקי הצעתו, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין  22
 השניים והוא יחייב את המשתתף. קבלת המחיר הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין כל סעיף בנפרד.

 

זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי ל 23
 ההליך.

 

משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה בהליך  24
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-לא יאוחר מ

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

מסמכים המעידים על  ,ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו 7על הזוכה יהיה להמציא לעירייה, תוך  25.1 25
בכמות המאפשרת ביצוע העבודות על ידו, בהתאם לתנאי  כלי רכב,בעלות או זכות שכירות )ליסינג( ב

 ואילך. 2014הרכב להיות משנת ייצור כלי ההסכם. על 
רכב כלי שיונות רכב + ביטוחים בתוקף. לעניין ילעירייה ריא הזוכה ימצכלי הרכב, להוכחת הזכויות ב

חוזה או את ימציא הזוכה את הסכם השכירות או בהסכם שכירות, המושכרים על ידי הזוכה בליסינג 
 .רכב תהא בידיו במועד הקבוע לתחילת העבודותכלי ההמעיד כי החזקה ב ,הליסינג

 

לחוזה  6כנספח ג'/ל קיום ביטוחים, בנוסח המצורף על הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור ע 25.2
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות

 זכייתו.
 

, צרכן( צמודה למדד המחירים ל"ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  25.3
בנוסח המצורף  מאות אלף ש"ח(ארבע ) ₪ 400,000בסך של להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 

 7וזאת תוך שירותים יום מהיום שנקבע לתום ביצוע ה 90שתוקפה עד  לחוזה ההתקשרות 7כנספח ג'/
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו.

 עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.
 

 
 

 תף הזוכה ליתן העדפה בביצוע העבודות לתושבי עכו כמפורט להלן: על המשת 26.1 26

 מהעובדים שיועסקו בביצוע העבודות יהיו תושבי העיר עכו.לפחות   30% 26.1.1
 

 מהחומרים שירכשו על ידי הזוכה לשם ביצוע העבודות ירכשו, ככל הניתן, מתושבי  30% 26.1.2
 העיר עכו.                                          

 

 עניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו אחד מן התנאים שלהלן: ל 26.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם בגין  –"ביחיד"  26.2.1
מעובדיו )ככל שמועסקים עובדים(  30%דירתו או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות 

 הינם תושבי העיר.
 

באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעירייה  –יד" "בתאג 26.2.2
 מעובדי התאגיד הם תושבי העיר. 30%ולפחות 

 



 
 1/ 2018מכרז פומבי   

 בתחום העיר עכו אחזקת שטחי גינוןשירותי 

 

  

 

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את  27.1 27
 זכייתו בהודעה בכתב.

 

א הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את הערבות הבנקאית בוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהי 27.2
שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע העבודות למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את 

 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
 

טל על סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות שנ 27.3
עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
 
 

 מסמכי ההליך .ו
 

ים למטרת הגשת הצעות לעירייה פמשתתמסמכי ההליך הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים ל 28
בד ואין למשתתף ו/או לכל אדם אחר רשות לעשות בהם שימוש כלשהו, מלבד שימוש במסגרת ההליך בל

 לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 מקבל מסמכי ההליך לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 'מסמך ב
 

 המשתתף הצעת 
 עיריית עכו: לכבוד

 35ויצמן רח'             
 עכו            

 א.ג.נ.
 

 בתחום העיר עכו אחזקת שטחי גינוןהצעת מחיר למתן שירותי   הנדון:
 

 כללי
     

 ,("המשתתף")להלן: הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם _______________________)שם המשתתף(,  .1
  1/  2018פומבי בתחום העיר עכו, על פי המפורט במסמכי מכרז  אחזקת שטחי גינוןירותי הצעת מחיר למתן ש

במסמכי  המתוארות במפרטים,אנו מתחייבים  לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע וו ,("המכרז")להלן: 
 .ונספחיו המכרז והחוזה

 

מור במסמכי ההליך, ותהווה את כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות בהתאם לאהצעתנו מביאה בחשבון  .2
המיכון, הציוד, כח האדם הנדרש, כל העסקת  :מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זהתמורה מלאה וסופית בגין 

הובלה, הניוד, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע העבודות, האגרות, האספקה והאמצעים, 
חייבים לשלם, בין בגין המכרז ובין בגין פעילות אחר אותו אנו נוסף/וכל תשלום  ,הרישיונות, האישורים

 הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני.
 

, בדקנו את כל התנאים שיש ברחבי העיר ביצוע העבודותהמיועדים לאתרים כי סיירנו ב ,הננו מצהירים בזאת .3
מצב בהם חשיבות למתן השירותים, ואנו מוותרים על כל טענה בדבר אי התאמה של דרישות העירייה ל

 בפועל.
 

במשך שנתיים , אחזקת שטחי גינוןהננו מצהירים כי הננו בעלי ותק וניסיון מוכח בביצוע עבודות  4.1 .4
דונם, אצל שני מזמינים  150דונם לפחות אצל מזמין אחד, או בשטח של  200רצופות לפחות, בשטח של 

  . וכל אחד בנפרד מהם או יותר
 

 למסמכי המכרז. 2כנספח ב'/תנו זו אישורים בנוסח המצורף להוכחת האמור בסעיף זה מצורפים להצע 4.2
 

אני מצהיר ומאשר כי העבודות יבוצעו על ידי אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין שהינו  4.3
 מנוסה ומיומן לצורך העניין.

 

ל כ ביצועים או להזמין את פמשתת ה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספרדוע לנו כי לעירייה שמורי 5.1 .5
העבודות נשוא המכרז ממשתתף אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול 

 דעתה הבלעדי.
 

ו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על נכי ידוע ל יםמצהיראנו  5.2
"(, בין בהפחתת התקציבן:  "להלמצומצם התואם את מגבלות התקציב )ביצוע השירותים, בהיקף 

שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת 
 לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. והכול

 

 כי העירייה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת בנימוק אנו מצהירים כי ידוע לנו 5.3
להוסיף / לגרוע רכיבים )להלן:  עבודות, ו/אוכל שהוא, להורות על ביצוע תוספת / הפחתה  ל

לספק / להפחית בהתאם להוראות העירייה ומחיר הפריטים הנוספים לא  ינו"(, שהיה על"הפריטים
 "(.המחירון)להלן: " להצעה זו 10 ו, לאותו פריט, בסעיףנבהצעת נויעלה על המחיר אותו נקב

 

ו העבודות בין מספר משתתפים ו/או הופחת היקף העבודה, ו/או נוספו פריטים, לא ישונו מחירי חולק 5.4
 הצעתנו עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה /התוספת כאמור.

 

במתן אישור  תים, כי תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנמימסכי נוו ואנכי ידוע ל יםמצהיר אנו .6
חודשים מיום  6היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן הצו כאמור, במהלך  ."(ודהצו להתחלת עבמהעירייה  )להלן:"
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כל עילת תביעה בקשר לנו "( ולא תהא ביטול המכרזסיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן: "

 .זכייהו הודעת נו ובין אם לא נתקבלה אצלנלביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצל
 
 

להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  יםחייב אנוו כי נע לכי ידו יםמצהיראנו  7.1 .7
 יפסל.ת -שתוגש  באופן חלקי

 

ו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או נו כי אסור לנכי  ידוע ל יםמצהיר אנו 7.2
ת ביחס אליהם, בין על ידי תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגו

 שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 

 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום להלן:המסמכים הבאים, כל הננו מצרפים להצעתנו זו את  .8
 סמכי הליך זה.למ 1דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף כנספח ב'/ 8.1

 

לעיל, בנוסח המצורף  6.3אסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל ניסיון קודם כדרישת סעיפים  8.2
 למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/

 

 -אישור רו"ח על היקף פעילות כספי שנתי )מחזור( של עבודות אחזקת שטחי גינון, בהיקף שלא יפחת מ 8.3
 למסמכי הליך זה. 3( בנוסח המצורף כנספח ב'/2017-2015) השנים החולפות  3 –בשנה, ב  ₪ 1,800,000

 

)לפי  2אסמכתאות, מאושרות על ידי עו"ד, המעידות על היות המשתתף בעל תעודת גנן מוסמך סוג  8.4
הסיווג החדש( ו/או תעודת הנדסאי נוף ו/או תעודת טכנאי נוף ו/או תעודת אגרונום עם התמחות 

 ות במשך שנתיים שקדמו להגשת ההצעה להליך.בפרחים ו/או מטעים ו/או גד"ש. לפח
 

 .ומאומתים כנדרש המצורפים למסמך ב' להלן חתומים על ידי המשתתף  10ועד ב'/ 6נספחים  ב'/ 8.5
 

, על 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 8.6
 שם המשתתף.

 

 המשתתף.אישור על ניכוי במקור, על שם  8.7
 
 

הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  8.8
 למסמכי הליך זה. 11כנספח ב'/

 

תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי  המשתתף,  8.9
ק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירו

לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  התצהיר יהא חתום על ידי המשתתף 
 למסמכי הליך זה.  9וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב כנספח ב'/

 

עמה קלון, אשר ריצוי  תצהיר לפיו המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש 8.10
השנים האחרונות. התצהיר יהא חתום על ידי המשתתף וכן חתום  10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 למסמכי הליך זה. 10ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  כנספח ב'/
 

 ,של עיריית עכו 1/  2018אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  8.11
להסכם ההתקשרות  6א היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט בנספח ג'/תה

 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. 
האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, כחלק בלתי נפרד ממנו, נוסח אישור הביטוחים 

 להסכם ההתקשרות. 6נספח ג'/ –
 טוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.נספח הבי מצורףלחילופין 
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  –למשתתף שהינו תאגיד  8.12
הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך  8.12.1

 הצעת המשתתף. 
 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  8.12.2
תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי   8.12.3

 ניות.המ
 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 8.13
 

חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  8.14
 המשתתף.

 

חתומים על ידי  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  8.15
 המשתתף.

 

 חתום על ידי המשתתף.  -וסיור קבלנים סיכום מפגש  8.16
 

 להלן. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  8.17
 

חתום על  13נספח ב'/ –להלן  21למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי, המוסבר בסעיף  8.18
 האסמכתאות הנדרשות בו.

 

ם הנוספים הנני מתחייב להמציא לעירייה את ערבות הביצוע ואת כל המסמכי ,תוכרז כזוכההצעתי היה ו .9
 וזאת תוך המועדים הקבועים במסמכי המכרז להמצאתם. ,בהתאם למסמכי המכרז ,הנדרשים
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  יםהצעת המחיר   .10
  המחירים המוצעים, הינם גם לשטחי גינון/עבודות שיתווספו בכל תקופת ההתקשרות עם העירייה.   10.1

 עט ולחתום ליד התיקון( יש למלא בעט, בצורה ברורה, ובמקרה של מחיקה יש למחוק ב ים)את המחיר
 

 )כולל מע"מ(  :גינון ציבוריאחזקת שטחי להצעתי  
 (מפורטת בנספח לחוזה להלן ת גנים ציבורייםראה רשימ)         

 

 :תחזוקת שוטפת
 

 מס'
 סד'

 ידותיח ותתיאור העבוד
 מדידה

מחיר  כמות
 קסימוםמ

 לדונם

% 
 הנחה

ה, טיפול בכל סוגי הצמחיה בשטחי הגן, באיי תנוע 1
שתילים עונתיים, ורדים,  מדשאה, -בכיכרות 

כולל הפעלה  מטר, 8 עד גובה עציםשיחים, גיזום 
 לא כוללואחזקת מערכות השקיה משעון הגן. 

 שתילים ואביזרי השקיה שיסופקו על ידי העירייה.
 דונם לעובד.  26העסקת עובדים, לא תעלה על  

כולל  ₪ 450 700 דונם
 מע"מ

 

 
 

  - - -   סה"כ                                                     

 

 העבודות כוללות בין היתר:
 

, במשך כל שעות ונגרר לכל רכב עבודה נייד עם רכב משא אחוד תא כפול )דאבל קבינה( ימנהלשני העסקת   א.
 העבודה מדי יום.

 תנועה וכיכרות.איי כולל  סריקה ואיסוף לקט של פסולת מושלכת בכל שטחי הגינון   ב.
ביצוע עבודות טיפול/אחזקה בכל גן, בתדירות מינימום של פעם בשבועיים, עפ"י תוכנית עבודה תלת חודשית    ג.

 שיכין הקבלן ותאושר על ידי המנהל/המפקח.
 ריסוס עשביה והדברת מזיקים בצמחיה לפי הצורך, כולל אספקת החומרים.   ד.
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לעיל, יוזמנו מהעירייה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי את  מובהר כי השירותים המפורטים
השירותים כאמור העירייה אינה חייבת להזמין אצל הקבלן, והעירייה רשאית להזמין מאחר/ים לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי ואין לזוכה במכרז בלעדיות בכל הנוגע לשירותים כאמור. 

 

 חתימת המשתתף: ____________________                                       תאריך: ____________              
 
 
 

 
 

 ______________________     תאריך: _______________
 חותמת וחתימת המציע 
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 ר עו"ד/רו"חאישו

 
 

מאשר בזאת כי  ,_________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. ________אני הח"מ ___________

    ,("ההליך" :של עיריית עכו )להלן 1/  2018יך זה  מכרז פומבי מסמכי הל

 

 )שם + ת.ז(,   ________________חתומים על ידי ______

 )שם + ת.ז(,   ______________________ועל ידי              

 

( "המשתתף"_______ )להלן: _____אשר הינם מורשי החתימה מטעם ______________

 מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין. וחתימתם דלעיל
 

 

 

 

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך
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 1ב'/נספח  
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 א.ג.נ., 

 מידע ארגוני
 
 . _____________________ , ת.ז/ח.פ שם המשתתף: __________________________________ .1

 : _________________________ כתובת משרד רשום_______ כתובת: ____________________          

 __________מספרי פקסימיליה: __     ______________ נייד:  _טלפון: ______________          

 עיסוק המשתתף: .2

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 אנשי המפתח אצל המשתתף .3

 שם תחום התמחות שנות ותק

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

 
 כוח אדם ואמצעים .4

 :בביצוע העבודותמיעד המשתתף לעבודה בעירייה  טים בדבר האמצעים וכוח האדם, אותםפר

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________שם   :איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו .5

 _ ______________, מס טל נייד: ______________________________תפקידו במשתתף __

כל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו על ידי איש הקשר שפרטיו  לעיל,  והתשובות 
 לו על ידי העירייה תחייבנה את המשתתף.שתימסרנה 

 
 
 
 

                       ____________________ 
 חתימת המשתתף                              
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 2נספח  ב'/
 

  גינוןאישור על ביצוע שירותי 
 

 .להזמנה להציע הצעות  6.1להוות אסמכתאות לעמידת המשתתף בהוראת סע' , על האישורים
 להמציא אישור נפרד מכל רשות מקומיתיש   * 

 
 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.

 ןגינואישור על ביצוע שירותי הנדון: 
 

__________ _____ח.פ. _ת.ז/______________________ )שם מלא( __אני החתום מטה באשר בזה כי ___
 )שם הרשות המקומית(,   _____________עבורנו  ____________ ביצע (,"המשתתף")להלן:
 ___________. __________ ועד  תאריך בתקופה שבין  גינון שירותי

 

 פירוט השירותים: .1
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 :היקף השירותים .2
 חודשבכל  ,ב ______ אתרים/מקומות, לחודש דונם_______ בהיקף של  גינוןהמשתתף ביצע עבורנו עבודות 

 במהלך ______ החודשים האחרונים ברציפות.
 :העבודות  פירוט

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 :חוות דעת על ביצוע .3
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ____________שם )פרטי ומשפחה( ____________________________: המאשרפרטי הגורם  .4
 

 מנהל אגף( גזבר, )מנכ"ל,   _________________תפקיד: _______         

 ____קומית: ____________________________המרשות שם ה         

 ניד:  __________________  טלפונים:__________________          

 
 

 ________________חתימה _________                                                 ______________תאריך: __
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 3נספח ב'/

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 ה אודות היקף פעילות כספי שנתיהצהרהנדון: 

 
 

 יבעל )המשתתף( להצהיר כי הננו__ __________________________________________הרינו הח"מ 
לפחות בכל   ₪  1,800,000  של, בהיקף גינון אחזקת שטחיפעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( בביצוע שירותי היקף 

 .2017 –, ו 2016, 2015 - ו נשקדמו להגשת הצעת השנים  3 –ב  שנה
 

 
 
 

 חתימת המשתתף: ____________________                          תאריך: __________________

 

 

 אישור רואה חשבון

 

( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את "המשתתף": ___ )להלן________לבקשת ____________________
עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא ההצהרת המשתתף בדבר היקף 

 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 
 

ת בסכומים ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכו
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

 לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף
הינו בהיקף   ,2017 –, ו 2016, 2015  כל אחת מהשניםבשביצע  אחזקת שטחי גינוןשירותי  כספי במתןהיקף לפיה 

 .אחת מהשניםבכל   ₪  1,800,000   עלהעולה 
 
 
 

                   ___תאריך: __________
 בכבוד רב,                                         
                                                    
 רואי חשבון                                        

 
                             __________________ 
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 4נספח  ב'/
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 המשתתף לביצוע העבודות ברשותרשימת כלי רכב הנדון: 

כלי הרכב המפורטים להלן  ,(או בחוזה שכירות ו בחוזה ליסינגהננו הח"מ מצהירים בזאת כי בחזקתנו )בבעלות א
 :לפחות(כלי רכב כמות ) ואילך  2014משנת יצור 

 
שם 

 הבעלות
תעודת בודק 

 מוסמך
מסמכי ביטוח חובה 

תאור סוג  זיהוי-מס' רישוי מסמכי רישוי ומקיף צד ג' רכוש
 רכב/ציוד

מס' 
 סד'

 בתוקף עד  .יש 
__________ 

 בתוקף עד  .יש
 חובה:__________
 מקיף:__________
 צד ג' :__________
 רכוש:__________

 בתוקף עד  .יש
 

__________ 

 
___________ מ.ר

  –שנת ייצור 
___________ 

 רכב     
   חוד אמשא 

 תא כפול  
 )דאבל קבינה(

1 

 יש. בתוקף עד  
__________ 

 יש. בתוקף עד 
 חובה:__________
 מקיף:__________

 ג' :__________צד 
 רכוש:__________

 יש. בתוקף עד 
 

__________ 

 
מ.ר___________ 

  –שנת ייצור 
___________ 

 

2 

 יש. בתוקף עד  
__________ 

 יש. בתוקף עד 
 חובה:__________
 מקיף:__________
 צד ג' :__________
 רכוש:__________

 יש. בתוקף עד 
 

__________ 

 
מ.ר___________ 

  –צור שנת יי
___________ 

 

3 

 יש. בתוקף עד  
__________ 

 יש. בתוקף עד 
 חובה:__________
 מקיף:__________
 צד ג' :__________
 רכוש:__________

 יש. בתוקף עד 
 

__________ 

 
מ.ר___________ 

  –שנת ייצור 
___________ 

 

4 

 
 

, תעודת ביטוח חובה, פוליסת ביטוח מקיף,  רישיון הרכב - צילום מאושר כנאמן למקור שלמצ"ב לנספח זה 
 הנ"ל.ביטוח צד שלישי, לכל אחד מכלי הרכב 

 

 .או בהסכם שכירות ו מכח הסכם שכירות )ליסינג(נאלא נמצאים בשליטת נו,בבעלות רכב אינםכלי ההיה ו
 .או מול המשכיר העתק של הסכם בתוקף על שם המשתתף מול חברת הליסינג מצ"ב

 
                                                                                                                                       

 בכבוד  רב,  
 

______________________ 
 משתתףחותמת וחתימת ה    
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 5נספח ב'/

 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו
           לכבוד

 עכו עיריית 
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדיןהצהרה בדבר הנדון: 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, לא  1
-של"והת ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים ב2 יףסעכהגדרתן בהורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות 

חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי במועד ההתקשרות "( חוק גופים ציבוריים)להלן:" 1976
 האחרונה. 

 
הנני מצהיר בזאת כי לא הוטל ו/או הוטלו עליי ו/או על התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או על כל בעל זיקה  2

בשל יותר משש הפרות  למועד ההתקשרות,שקדמו  לתאגיד אותו אני מייצג, עיצומים כספיים בשלוש השנים
 . לחוק גופים ציבוריים ב2בסעיף המהוות עבירה, כהגדרתן 

    
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,  3

"חוקי עבודה )להלן: מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטים ולפי חוקי ה
 ( המפורטים להלן: העבודה"

  ,)1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה 
  ,1946פקודת הבטיחות בעבודה 
 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט 
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1953-חוק החניכות, תשי"ג 
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 
 1995-וח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"החוק הביט 
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח 
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א 
 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 
 1998-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח פרק ד' לחוק שוויון זכויות 
  1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף 
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א 
  2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 
 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב  
  2006-חירום, תשס"וחוק הגנה על עובדים בשעת 
  1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף 

 
 
 
 
 
 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
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בעלי השליטה בו ו/או חברות אחרות בבעלות הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או  4
 תאימה(:מי מבעלי השליטה בו )יש לסמן את ההצהרה המ

 
לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא נקנסנו  □

על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה 
 בשנה הקודמת להגשת הצעה זו.

נים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או נקנסנו על הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש הש □
ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה 

 הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן: 
 

 הרשעות: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 קנסות: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

לתצהירי זה מצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות  5
 לעיל או העדרם. 3כמוצהר בסעיף 

 
תאגיד והנני מוסמך ליתן בהנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל  6

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 היר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצ 7
 

 
 : ___________________חברהשם ה

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 _: _______________חברהחתימת ה
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 אישור עו"ד
 

 (. "חברה"האני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  .2

______________ ח.פ.  חברהנו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם הוהי בחברההעיקרי ו/או מנהל 
._______________ 

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח'  .3
_________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. 

תיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, _______________, ולאחר שהזהר
 אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

    
 

       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 6נספח  ב'   

 
 

 1976 –תצהיר בדבר עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 לעניין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 
           לכבוד

 עיריית עכו 
 , עכו35ויצמן 

 
  א.ג.נ.,

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
 

 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.  ___________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי 

 ם הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:לעונשי

(. "הגוף"שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין )להלן:                                      הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
 והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם הגוף.                                    אני מכהן כ 

       

 במשבצת הנכונה(  Xילוי ולסימון  )למ 
 

ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  
לא "(( בעל זיקה)להלן: " 1976-תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים הורשעו
 .1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –הוגנים(, התשנ"א 

 
בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות  הורשעהגוף ובעל זיקה אליו  

או חוק שכר מינימום,  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 .1987 –התשמ"ז 

 
במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי   X)למילוי ולסימון   .2

או חוק  1991 –עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 ( : 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

 
מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן: " לא הייתהעה האחרונה ההרש 

 "(.ההתקשרות
 

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתהההרשעה האחרונה  
 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון  .3
 (.2002באוקטובר  31התשס"ג )

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4
 

                                                  ______________________ 
 המצהיר                                                              

 אישור
 

____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום ________

________________________ בישוב/עיר _____________   מר/גב'__________________ שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי 

בועים ת.ז. ___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הק

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

 

  __________________                                  _____________________                    ________________________________ 
 חתימת  עורך דין                         חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                                       תאריך             
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 7נספח  ב'/

 
 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ללא אישור

 
           לכבוד

 עיריית עכו 
 , עכו35ויצמן 

 
  א.ג.נ.,

  
 

 אי העסקת עובדים זרים ללא אישורהצהרה בדבר 
 
 

י הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אנ
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 
 

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

 המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. אצל ________________י מכהן/נת בתפקיד: ואנ

 
 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
 

המציע לא יעסיק בביצוע העבודות והשירותים הניתנים על ידו במכרז זה, עובדים זרים, למעט עובדים זרים 
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד שהינם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון, חבל עזה, 

בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות 
וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות  1994 –שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה 

 ן משנה, או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה ויזכה במכרז.קבלן כח אדם, קבל
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
 

                                                                              ______________________    __________________ 
 חתימה וחותמת                         שם המצהיר                                                                   

 
 
 

 אישור
 
 
 

אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

_______ שזיהה/זיהתה הנמצא   בכתובת __________________________ מר/גב' _________________

עצמו/עצמה על ידי ת.ז. _______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה 

 להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

                                                                                                                                                                
_________________                        ____________________________                         _____________ 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      חתימת  עורך דין                                   תאריך         
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 8נספח ב'/
 

           לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

  א.ג.נ.,
 

 

 תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודההצהרה בדבר 
 
 

_________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ  ___________________, ת.ז _
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 
 

 ( "המציע/הגוף"ח.פ. / ע.מ ___________________)להלן:______________________  אני נציג/ה של
 של המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. פיםמנהל הכס/  מנכ"לואני מכהן/נת בתפקיד: 

 
 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
המציע שילם בקביעות לכל עובדיו המועסקים על ידו, שכר שאינו נמוך משכר מינימום לפי חוק שכר  .1

אם ותקנותיו וכן את כל הוצאות החובה של מעביד לרבות גמל פיצויים ופנסיה בהת 1987-התשמ"זמינימום 
 לכל דין.

 

 במסגרת ההתקשרות. 1953 –התשי"ג המציע לא הפר את חוק חובת עבודת הנוער,  .2
 
 

המציע מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת(, ישלם למועסקים  .3
ספח מטעמו לפחות את עלות השכר המינימום למעביד לכל שעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנ

המצורף להלן, בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )רכיבי  (1) 9נספח ב'התמחירי 
 , המתעדכנים על ידי שר התמ"ת.2012 –השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה של עובדי קבלן( התשע"ב 

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                  ______________________     ____________________ 
 חתימה וחותמת                              שם המצהיר                                                                                

 
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

הנמצא   בכתובת __________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה 

.ז. _______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה עצמו/עצמה על ידי ת

 להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

                        
                                                                                                                                    

             _______________________                         _____________      _________________ 
 חתימת  עורך דין       חותמת ומספר רישיון עורך דין                                               תאריך         
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 9נספח ב'/

 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו
 

         לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הליכים משפטייםהנדון: 

 
 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 
 (."חוק החברות")להלן:  1999 –ברות, התשנ"ט לחוק הח 268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 ר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:להצהי

 
( במכרז "המשתתף"אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת ____________________________ )להלן: .1

 בתחום העיר עכו. אחזקת שטחי גינוןלשירותי  1/  2018פומבי 

 
 ____ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של המשתתף.תפקידי במשתתף הינו ___________________ .2

 
הנני להצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי המשתתף,  .3

תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 
 המשך תפקוד המשתתף.חוב שיש בהן כדי להשפיע על 

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 

 
______________                                                               _________________ 

 חתימת  המצהיר                                                תאריך    
 

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ 

 הופיע בפני מר
 
________________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  

 ל תצהירו זה.האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני ע
 
 

    _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                   
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 10נספח ב'/

 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו
 

         לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלוןהנדון: 

 
 

 בתצהיר זה:
 בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.כמשמעותו  "תושב ישראל": 

 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

___________ נושא ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ ____________________
 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
( במכרז "המשתתף"אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת ____________________________ )להלן:  .1

 בתחום העיר עכו. אחזקת שטחי גינוןלשירותי של עיריית עכו  1/  2018פומבי 

 
תפקידי במשתתף הינו __________________________________________ ואני מוסמך לתת תצהיר  .2

 זה בשמו של המשתתף.
 
הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה פלילית  .3

 השנים האחרונות.  10ן, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך בעבירה שיש עמה קלו
 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 

 
  _______________                                                                       _________________ 

 חתימת  המצהיר                                               תאריך
 

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ 

 הופיע בפני מר
 
________________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  

 שה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.האמת וכי אם לא יע
 
 

    _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                   
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 11נספח ב'/

 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 רבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצהיהעדר ק הצהרה בדברהנדון: 
 
 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

נו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה אחוזים בהו
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.2
 הקובע: 

חבר  -ה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהי
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

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

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 ותף.בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או ש 2.1
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  2.2

 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –אין לי בן  2.3

 
לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית 3

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
 
( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3ת העירייה ברוב של מועצ
 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 
 
 

 שם המשתתף: ____________________________      חתימת המשתתף: __________________   
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  12נספח ב'/
 הנות מהעדפת משתתף מקומי ויצורף להצעתויהמבקש לימולא על ידי משתתף 

 
          לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 
 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: .1

 
י אלה ארנונה הנני תושב העיר עכו או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסק  -ליחיד  □

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%לעירייה ולפחות 

 
 30%משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ולפחות   -לתאגיד  □

 מעובדי הינם תושבי העיר.
 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .2
 

 ל מקום מגורי או עסקי בעיר.א. שובר ארנונה משולם המעיד ע  -ליחיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  

 
 א. שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר. -לתאגיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 

 
      __________                            ______________                    _____________ 

 חותמת וחתימה                      שם המשתתף                                    תאריך   
 

 
 

 אישור רואה חשבון
 
 

 (. "המשתתף"אני משמש כרואה החשבון של _________________________________ )להלן: 
 

יקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא לבקשת המשתתף ב
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים 

בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור  המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.

 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________

                                            
 דפת משתתף מקומיימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהע 1
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   13נספח ב'/
 

 ות במכרזנוסח ערבות בנקאית להשתתפ
 

 
 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאית מס'                           .הנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"על פי בקשת ____________________ ת.ז/ח.פ. _____________ )להלן:
ש"ח( וזאת בקשר  במילים: _________________) ₪ _____________  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 בתחום העיר עכו. אחזקת שטחי גינון  1/  2018עם השתתפות המשתתף במכרז פומבי 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור 
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום ____________ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14הערבות, תוך 
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או 

 ן כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.בכל דרך אחרת, ומבלי לטעו
 

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

 
 י חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלת

 
 ועד בכלל.  17.7.18ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה. 17.7.18דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   17.7.18לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                                          
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  הסכם
 

 _________שנערך ונחתם בעכו ביום ___
 

 עיריית עכו  בין:
 , עכו35ב ויצמן מרחו  

 9956172-04פקס:  0559956-04טל': 
 מצד אחד                                                                               ("העירייה")להלן:   

 
 

 ____________________________  לבין: 
          

                              ____________________________ 
          

 טל': ______________ פקס': ______________                             
 מצד שני                                                         (    "הקבלן")להלן:                          

                                       
 

 אחזקת שטחי גינוןלמתן שירותי  1/  2018במכרז פומבי מס'  *זוכה/אחד הזוכיםוהקבלן הינו ה  הואיל:
 שפורסם על ידי העירייה. ,עכועיר בתחום ה

 
, והקבלן והוראות הסכם זה וברצון העירייה להזמין מהקבלן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז והואיל:

ם במסמכי המכרז ובכפוף להוראות בתנאים המפורטי והכול ,לספק את השירותים לעירייה מעוניין
 הסכם זה.

 
 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1
 

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2
 

סכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם כל הנספחים לה .3
 זה.

גילה הקבלן סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות 
 פעולה.

 

ם להלן המשמעות שניתנה להם במפרט המיוחד ובנוסף תהיה למונחים המפורטיבהסכם זה תהיה למונחים  .4
 המשמעות המופיעה לידם:

 

 הסכם זה על נספחיו; "ההסכם":
 

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  המדד":"
 או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

וכמדד הקובע המדד הידוע   ______________כמדד בסיס ישמש מדד חודש  
 הוראות ההסכם.ההצמדה, בהתאם לבמועד ביצוע 

 

 בתחום העיר עכו.אחזקת שטחי גינון למתן שירותי  1/ 2018מכרז פומבי מס'  "המכרז":
 

  .1כנספח ג'/הרשימה המפרטת את השירותים המצורפת להסכם זה  "המפרט המיוחד":
תחומיה המוניציפאליים של העיר עכו, הכוללים את הגזרה המזרחית ואת הגזרה  "העיר":

 המערבית.
 

 עיריית עכו. רייה":"העי
 

 המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים. "הקבלן":

                                            
 מחק את המיותר *
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כמופיע במפרט המיוחד.  הכולבתחום העיר עכו  אחזקת שירותי גינוןשירותי  "השירותים"/"העבודות":
השירותים כוללים אספקת כל הציוד, הכלים והחומרים הדרושים לשם מתן 

 ם הנדרשים במפרט המיוחד.השירותי
 

 .להסכם 19 מי שמונה לתפקיד זה על ידי הקבלן ובאישור העירייה כקבוע בסעיף "מנהל העבודה":
 
 

בעירייה או כל אדם אחר עליו הודיעה העירייה לקבלן כנציגה  תפעולראש מינהל  "נציג העירייה":
 בהודעה בכתב.

 

אחר רכב ניוד ופיקוח וכל אמצעי  לרבות.כל האמצעים הדרושים לביצוע העבודות "ציוד": 
 מכני אחר שיידרש לביצוע העבודות. לרבות אמצעי 

 

ים ו/או הגנים ו/או האתרים והאזורים האחרים בהם יכל השטחים הציבור ": שטחי גינון"
 .אמורה להתבצע עבודות גינון ו/או אחזקה מכוח הוראות המכרז ו/או ההסכם

 

 האזורים האחרים בהם/או ים ו/או הגנים ו/או האתרים ויטחים הציבורכל הש            שטחי גינון"
   להתבצע עבודות גינון ו/או אחזקה מכוח הוראות המכרז ו/או בהם אמורה אמורה              ":אינטנסיביים

 .ההסכם                                          
 

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

 .העיצוב, לשנים הבאות, בהתאם לאמור במכרז זה ובהסכם
 

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

בהתאם לאמור למפורט בהצעת הזוכה לעניין ביצוע עבודות נוספות )ראה פירוט 
   .להלן(

 

מצבי שטחי הגינון, כולל כל רכיבי הצומח בגנים, הנדרש בתום תקופת האחזקה   "רמת הבסיס הנדרשת":
 .זה( להליך( 1ג)הראשונה, והכל כמפורט במפרט האחזקה )מסמך 

 

)שלושים( ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה לזוכה במכרז,  30": תקופה בת תקופת האחזקה הראשונה"
יס הנדרשת, וכתנאי במהלכה עליו להביא את מצב שטחי הגינון לרמת הבס

 .להמשך פעילותו
 

 .פר" המצוינת בערכה כהגדרתה לעילבהתאם ל"רמת ס ": רמת האחזקה"
 

 השלמת צמחים, מכל סוג שהוא, לרבות מדשאה, הנובעת מתמותה, יובש, פגיעה ": איםשתילת מילו"
 .מכנית, שריפה, מזיקים ו/או מחלה

 

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

טיפות. מערכת ההשקיה -ממטירים, מתיזים, תאי ניקוז, שלוחות טפטוף ועוצרי
המחלקת אינה כולל את ארונות/ארגזי ראשי המערכת, הצנרת המובילה מים אל 
ראשי המערכת, חיבורי המים לשטחי גינון, לרבות מדי מים, שסתומי/משחררי 

 אוויר, מגופים וכו';
 
  בורי המים להשקיה, הצנרת המובילה מחיבורי המים אל ראשי המערכת ": חימערכת ההשקיה המפקדת"

 .םוראשי המערכת על כל תכולתם ולרבות המז"חי
 

" )לא כולל: ימי שישי, שבת, חגי יום עסקיםהנו " חישוב מועדים בלבדלעניין  ": יום"
ידי הזוכה, וכן, כל יתר -לרבות ערבי חג(; לעניין ביצוע העבודות על –ישראל 

כל אחד מימי השבוע )ימי  –" יום עבודהושאים הכלולים במכרז ובהסכם, "הנ
 8אשר נמשך לפחות  –ראשון עד שישי(, כולל ערבי חג )אך לא כולל ימי חג( 

 )שמונה( שעות מלאות )כולל בימי שישי(; 
 

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

 ' להלן.חההתקשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק תקופת   תקשרות":ה"תקופת ה 
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 מטרת ההסכם .ב
 

העירייה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזאת לספק לעירייה את השירותים בהתאם לתנאי המכרז  .5
 ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.

 

 אופן מתן השירותים .ג
 

 רט המיוחד, על בסיס יומיומי. רותים על פי המופיע במפהקבלן מתחייב לבצע את השי 6.1 .6
מובהר כי הוראות המפרט המיוחד מהוות חלק מתנאי הסכם זה וכל הנאמר בהסכם זה נועד להוסיף 

 על הוראות המפרט המיוחד, ולא לגרוע מהן.

בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה על  והכולבצע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה הקבלן י 6.2
 נספחיו.

לטובת ביצוע העבודות כוח אדם וציוד בכמות מספקת לביצוע העבודות בהתאם  הקבלן יעמיד 6.3
 לתוכנית העבודה שנקבעה לכל אזור ולכל מתחם.

הקבלן ינהל, יפקח ויהא אחראי על איכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם לתכנית  6.4
 העבודה ולדרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה.

ולדעת את אופי העבודות ואת הרחובות, את הסדרי התנועה והחניה, עומס  הקבלן מתחייב להכיר 6.5
התנועה וכל דרכי הגישה והיציאה מהם ולבצע את העבודות בהתאם להסדרים הקיימים או כל סדרי 

 תנועה חדשים שיוצרו במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה. 
 

 ייב לפעול בהתאם להוראותיו. אופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג העירייה והקבלן מתח 7.1 .7

הקבלן יודיע לנציג העירייה על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום לשיבוש מהלך  7.2
 העבודות ובכל מקרה מתחייב הקבלן לסיים את  העבודות בשלמות.

וד וכוח הקבלן יתעדכן מדי יום באשר לתוכנית העבודה ויקבל הוראות נציג העירייה בנוגע להיקף הצי 7.3
האדם שעליו להעמיד לרשות העירייה ביום המחרת וכן בכל הנוגע לביצועו התקין של ההסכם 

 לשביעות רצונה של העירייה.
 

 תיאום ופיקוח .8

הקבלן ישתף  הקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה בתיאום עם נציג העירייה. 8.1
 יקוח על מתן השירותים.פעולה עם נציג העירייה ויסייע בידו בביצוע פ

הפועל ברשת טלפון סלולארי  העבודה מטעמו /ימנהלהקבלן ירכוש ויספק בכל תקופת ההסכם ל 8.2
 .העירייה

 .טלפון הנייד עליוישא את מכשיר הייהיה זמין בכל עת ו מנהל העבודההקבלן מתחייב ש 8.3
 

אחריות הקבלן ועל יהיו בו/או החלפה ו/או תחזוקה של כל המכשירים הנזכרים בסעיף זה תיקון  8.4
 חשבונו.

ין בסמכויות הפיקוח המוקנות לעירייה ו/או בכל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הקבלן א 8.5
מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה כלפי 

 שיוגשו על ידי צד שלישי.הקבלן ו/או אחרים בגין תביעות שיוגשו על ידי הקבלן ו/או תביעות 
 

על הקבלן לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם  .9
אשר  בגזרהקבלנים או בעלי מלאכה אחרים ו/או עבודות בביצוע עצמי של העירייה ואשר מבוצעים במקביל 

 לעבודות השונות המתבצעות שם. מופקד הקבלן, כל זאת ללא גרימת נזק ועיכובים העל ניקיונ
 

לרבות הנחיות  במהלך מתן וביצוע השירותיםותקן הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין  10.1 .10
ולתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו  משרד הבריאות, משרד העבודה, משרד התחבורה או כל גוף אחר

 כל הנ"ל.ל כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת ע ושלוחיו
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקבל כל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה  10.2
 כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר, במסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.

 

עה עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי כל דין, חייב הקבלן להעסיק בביצו 10.3
 רק מי שהינו בעל רישום, רישיון או היתר כאמור.
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך הפרעה מינימאלית לתנועה בכבישים ובמדרכות ולהנחות את  11.1 .11
 העובדים מטעמו להקפיד על ביצוע העבודות כאמור לעיל.

ות את העובדים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות מבלי לגרום להפרעה לדיירי הסביבה, ולהנח 11.2
 מטעמו להקפיד על ביצוע העבודות כאמור לעיל.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שביצוע העבודות יביא אותו ו/או את עובדיו ו/או מועסקיו במגע יום יומי  11.3
עם תושבי העיר, מבקריה ובעלי החנויות בה, וכי הוא מתחייב לכך שהוא, ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, 

 ובאדיבות ויאפשרו תנועה סדירה במדרכות ובכבישים. ינהגו כלפיהם בנימוס

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או מטרדים,  11.4
, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע 1961 –לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 

לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או 
 את כל הנחיות המנהל לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב. 

 

מינהל על הקבלן להתייצב, בעצמו או על ידי מי מטעמו, במועדים שיקבעו ע"י נציג העירייה במשרדי  12.1 .12
, לצורך ביצוע סיור רייהאו בכל מקום אחר בעיר בהתאם להוראותיו של נציג העי של העירייה התפעול

 (."הסיור" הוא מופקד )להלן: אחזקתםאשר על עיר חלקי הב
 תחייבנה את הקבלן. והסיור יבוצע עם נציג העירייה והערותי

בסיורים ירשמו ביומן העבודה, הערות ורשימת עבודות, מכלל העבודות אותן התחייב הקבלן לבצע  12.2
 במסגרת החוזה, אשר יש לבצע. 

את שדרש ממנו נציג העירייה בסיורים ו/או את העבודות אשר התחייב לבצע על פי לא בצע הקבלן  12.3
 הוראות הסכם זה, ירשם הדבר.

רישומים רצופים של אי עמידה בהערות נציג העירייה יחשבו להפרה יסודית של הסכם זה ללא  שישה 12.4
ו/או מכוח הסכם צורך בהתראה כלשהי והעירייה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לה על פי דין 

 זה להודיע לקבלן על הפסקת ההתקשרות עמו לאלתר או בתום תקופה שתקבע בהודעה.
וערך  הגזרה כולהנציג העירייה לא טופל כיאות יוערך באחוזים מתוך שטח  , אשר לפי החלטתשטח 12.5

ה ( יופחת מחשבון הקבלן, אך אין בקיזוז זאותה גזרה גינוןאחוזים מערך התשלום להטיפול בו )ב
 משום שחרור ממחויבותו של הקבלן לביצוע העבודה הנדרשת.

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן  .ד
 

הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים  13.1 .13
ם הדרושים לביצוע העבודות והוא מתחייב לבצע את העבודות באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטי

 , בהתמדה, ברציפות וללא שהיות והפסקות.המקצועיים הגבוהים ביותר

הקבלן מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל העבודות במועדן, לרבות הגדלת היקף  13.2
הנובע מגידול אוכלוסייה ועסקים בעיר במשך כל תקופת ההתקשרות,  שיידרשהעבודות בכל היקף 

ענות ו/או תביעות כנגד העירייה, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת ואין ולא תהיינה לו כל ט
 מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם העבודות.

תביעות  וו/או נגד מי ממנהלי ובישראל ו/או נגד מי מבעלי ומצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגדקבלן ה 13.3
משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות  משפטיות ו/או הליכים

 .קבלןחוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד ה

לא הורשעו בישראל הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר  ומנהליו בעליומצהיר כי  קבלןה 13.4
  השנים האחרונות. 10ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

מצהיר כי ידוע לו כי התצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק להעסקת עובדים זרים, מהווה חלק  הקבלן 13.5
 בלתי נפרד מן  החוזה והינו תנאי לחתימת חוזה זה.
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הקבלן מצהיר כי ביקר בעיר, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות והדרושים  .14
 לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו לביצוע העבודות. ולהכלביצוע העבודות, וכי מצא 

 

 .הקבלן מתחייב להחזיק משרד פעיל, ובו שירותי מזכירות בשעות העבודה הרגילות .15
ובימי ו' וערבי חג בין  16:30 – 8:00ה בין השעות -לעניין סעיף זה, "שעות העבודה הרגילות" הינן בימים א

 .13:00 – 8:00השעות 
 

 י הקבלןעובדי ושלוח .ה
 

מעביד -מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין העירייה יחסי עובד .16
וכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, 

 יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הקבלן בלבד.
 

 .להסכם זה 5'/גבנספח צהיר כי הוא מעסיק עובדים בהתאם לדרישות הדין כמפורט הקבלן מ   17.1 .17

הוראות חוקי העבודה המפורטים קיים חובותיו בעניין זכויות העובדים בהתאם להקבלן מתחייב ל 17.2
והוראות צווי ההרחבה החלים  הרלוונטייםלהסכם זה, הוראות ההסכמים הקיבוציים  5ג'/ בנספח

יו העוסקים במתן השירותים, לרבות ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק עליו ו/או על עובד
 . 19.7.2007מיום 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי העירייה, ככל שיבוצעו ביקורות  17.3
 לעיל. 2כאלה, שמטרתן לבדוק עמידת הקבלן בהוראת ס"ק 

ידרש, אישור רואה חשבון כי הינו משלם לעובדים את כל הקבלן ימציא לעירייה בכל עת שי 17.4
התשלומים והזכויות עפ"י כל דין לרבות שכר שאינו נופל משכר מינימום ומעלות מעביד עפ"י כל דין. 

 העירייה רשאית לדרוש במהלך תקופת ההתקשרות, הוכחות נוספות לביצוע תשלומים כאמור.
להלן, אלא לאחר  39רות בהתאם לאמור בסעיף לא תכנס לתוקפה הודעת הארכת תקופת ההתקש 17.5

שימציא הקבלן לנציג העירייה תצהיר בכתב בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי 
למתן  הרלוונטייםועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  5ג'/בנספח העבודה המפורטים 

הקבלן, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות  השירותים. בתצהיר יפורטו ההרשעות בדין פלילי של
של מי מבעלי השליטה בו, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל 
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה ביחס לתקופה שממועד הגשת הצעתו 

שור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד למכרז ועד למועד הארכת ההתקשרות. לתצהיר יצורף אי
 התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם.

יום מיום קבלת הודעת  15התצהיר ואישור מנהל ההסדרה יומצאו על ידי הקבלן לנציג העירייה תוך 
 ההארכה.

 
בות תשלומי הקבלן ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה, לר .18

 מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.
 

 מנהל העבודה .19
מצויד במכונית טנדר אחת, מכשיר טלפון , שבאחריותו גזרהכל לעבודה קבוע  ימנהלשני הקבלן ימנה  19.1

סלולארי של רשת העירייה ובמכשיר קשר לכל משמרת. תפקידו של מנהל העבודה יהא בארגון ופקוח 
 בלבד והוא לא יעסוק בכל מטלה נוספת.ביצוע העבודות 

הקבלן יודיע בכתב לנציג העירייה על מינוי מנהל העבודה, אולם מינוי זה יכנס לתוקפו רק לאחר  19.2
ע לה יימים ממועד שהוד 7קבלת אישור העירייה. לא הודיעה העירייה דבר אישורה או סירובה תוך 

אישור כדי לגרוע מסמכות נציג העירייה אין במתן העל זהות מנהל העבודה יחשב הדבר כאישור. 
 .להלן 22לדרוש החלפת מנהל העבודה כאמור בסעיף 

העובדים, יוודא התייצבותם יהיה אחראי לקיים קשר שוטף עם ינהל את העבודות, מנהל העבודה  19.3
לעבודה בזמן והחלפתם בהתאם לצורך, ינהל את העובדים העוסקים במתן השירותים, ישגיח על 

 ויהא בקשר מתמיד וסדיר עם נציג העירייה.יטפל בתיקון הליקויים ביצוע השירותים, 

 לצורך קבלת הוראות העירייה דין מנהל העבודה של הקבלן כדין הקבלן.  19.4
 
 
 

ועלות הטנדר/ים במלואה )לרבות תשלומים אגרות, דלק,  מנהל העבודהצאות הכרוכות בשכר כל ההו 19.5
 אחזקה, ביטוח וכד'( יהיו על חשבון הקבלן.
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נדרשת בכל עת בה מבוצעות העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי  מנהל העבודהנוכחות  19.6
 מטעמו.

ובימי שישי וערבי חג    22:00שעות היום ועד לשעה  מנהל העבודה יהא זמין לקבלת הודעות במשך כל  19.7
 עד שעה לפני כניסת השבת או החג ובתוך שעה מיציאתם של השבת / החג.

ישלוט בשפה העברית ויהיה בעל יכולת לתקשר עם עובדי הקבלן, וכן בעל כישורים מנהל העבודה  19.8
 לפקח  על ביצוע העבודות.

 

 בלן בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו כל העובדים המועסקים על ידי הק   20.1 .20
  דין.ו/או בעלי אישורי עבודה בישראל כ בעלי תעודת זהות ישראלית          

 כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו     20.2
  .העבודותבביצוע  מיומניםו בעלי ניסיון וידע בעבודה

כושר גופני תקין  י, פיזי ונפשי, תקין ובעליבמצב בריאותיהיו כל העובדים שיועסקו על ידי הקבלן  20.3
 השירותים.המאפשר ביצוע 

כל העובדים יתודרכו על ידי הקבלן לפני תחילת עבודתם, לבצע את העבודות באופן מקצועי ואיכותי,  20.4
וחות הזמנים לביצוע העבודות ותוך שימת דגש על רמת ניקיון גבוהה ביותר, תוך עמידה במועדים ובל

 התנהגות הולמת, אדיבות, נימוס לציבור, ונכונות לסייע במידת הצורך. 
 לפחות מהעובדים שיועסקו בביצוע העבודות יהיו תושבי העיר עכו. 30%  20.5

 
 החלפה מיידית של העובדים הנעדרים. הקבלן יערך כך שככל שיהיו חסרים עובדים, הוא יפעל לשם  21.1 .21

הקבלן יהיה אחראי לנייד את העובדים, לצמצם או להגדיל את מספרם וכל זאת במטרה לשמור על  21.2
 רמת ניקיון על פי דרישת העירייה.

 

נציג העירייה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של מנהל העבודה ו/או אחד העובדים לפי  .22
. החלפת אדם אחר בעל כישורים מתאימיםב ל נימוק נוסף, והקבלן יהיה חייב להחליפושיקול דעתו וללא כ

 שעות ממועד קבלת הדרישה. 24החלפת כל עובד אחר תתבצע תוך  ימים. 7תוך  מנהל העבודה תתבצע
 

הכוללת כובע ובגדי עבודה הקבלן מתחייב לספק לכל עובדיו על חשבונו תלבושת אחידה הולמת,  23.1 .23
 סרבלים יסומנו בסרטים זוהרים, והם יהיו מותאמים לעבודה בקיץ ובחורף . המסוג סרבליםאחידים 

עכו" יופיעו על חזית  גינוןבהתאם לתנאי מזג האוויר בכל עונה. סמל העירייה והכיתוב "שירותי 
 (.  מדים"ה")להלן:   באופן בולט שיאפשר את זיהוי העובדים בשטח הכובע ועל גב הסרבל בצבע לבן

 עפ"י הנחיות נציג העירייה. הכולמדים יכללו אפודים זוהרים, שיישאו את הכיתוב כאמור, ה
 למשמרת. וותימסר ל נציג העירייהדוגמת המדים קודם לרכישתם, תובא לאישור 

 

 בהתאם להחלטת נציג העירייה.אחר אחיד ירוק או כל צבע יהיה והכובעים צבע הסרבלים  23.2
 

גיעו פעמים בשנה לפחות, ולדאוג שכל העובדים י 3את הביגוד  הקבלן מתחייב להחליף לעובדיו 23.3
 כשהם נקיים. לעבודה עם המדים

 

, מעילים מגפיים הכולל בתקופת החורף יספק הקבלן לעובדיו ביגוד מתאים לימים גשומים וחורפיים 23.4
 מכנסיים – ותוחליפות נגד גשם בצבע צהוב הכולל בצבע אחיד בהתאם להוראות נציג העירייה

 בגדים אלה יהוו חלק מן המדים בתקופת החורף.מיה עם כובע מחובר כחלק משכמייה. שכו

 באחריות הקבלן לוודא שכל העובדים מגיעים לעבודה עם המדים מידי יום.  23.5
 

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של  .24
הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל  .עבודותכל אדם אחר במהלך ביצוע ה

ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגן 
 של העבודות. הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש בציוד זה.

 

 כלי עבודה, ציוד מכני וחומרים .ו
 

לשם ביצוע השירותים ואלו יהיו רכוש הקבלן ויוחזקו  הנדרשהקבלן מתחייב להמציא את כל הציוד  25.1 .25
 במצב תקין וסדיר.
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 ד בתנאי התקן הישראלי, ככל שקיים כזה.וכל הציוד יעמ 25.2
 

ציוד וחומרים אשר לדעתו של נציג העירייה אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה, או שאינם במצב  26.1 .26
ן, רשאי נציג העירייה לדרוש את החלפתם והקבלן יסלקם מן האתר ויביא במקומם ציוד תקי

 וחומרים אחרים המתאימים לדרישות. 
העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להשתמש בחומרים ו/או כלים מסוימים הדרושים לבצוע  26.2

 העבודות  והקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישה כזו ללא שהוי.

 
דאג בעצמו ועל חשבונו לאחסון הציוד והחומרים במקום בטוח ונוח לגישה, כדי לאפשר הקבלן י 27.1 .27

 עבודה רצופה וללא עיכובים.

 .הקבלן יהיה אחראי לנייד את הציוד לצמצם או להגדיל את כמותו 27.2
 

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים להשתמש בכל ציוד או חומרים השייכים לעירייה בין אם  .28
 ציוד טכני ובין אם מבנים, מחסנים וכד'.

 

 התמורה .ז
 

 כמפורט להלן: תשלם העירייה לקבלן תמורה  תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה .29

 ידותיח ותתיאור העבוד
 מדידה

מחיר  כמות
 קסימוםמ

 לדונם

% 
 הנחה

טיפול בכל סוגי הצמחיה בשטחי הגן, באיי תנועה, 
שתילים עונתיים, ורדים, שיחים,  מדשאה, -בכיכרות 

כולל הפעלה ואחזקת  מטר, 8 עד גובה עציםגיזום 
שתילים ואביזרי  לא כוללמערכות השקיה משעון הגן. 

 השקיה שיסופקו על ידי העירייה.
 דונם לעובד.  26העסקת עובדים, לא תעלה על  

כולל  ₪ 450 700 דונם
 מע"מ

 

  - - -   סה"כ                                                     

 

 באופן הבא: יעודכנו הסכומים הנקובים לעיל .30
 אחת לחצי שנה.נו עודכימהסכומים יהיו צמודים למדד, ו  25% 31.1

יבוצע עדכון נוסף בעת חישוב התמורה בעבור  5%-היה ועלה המדד במהלך ששת החודשים בלמעלה מ
זה ימנו שישה חודשים נוספים עד לעדכון המדד הבא  כאמור וממועד 5%החודש בו עלה המדד מעל 

 בהתאמה.
הנותרים יעודכנו בגובה שיעור שינוי שכר המינימום. עדכון התמורה בגין העלאת שכר המינימום  75% 31.2

במועד העלאת שכר המינימום ותחול על כל החשבונות שיוגשו בגין תקופה המאוחרת למועד  ךתיער
ן. חל העדכון באמצע החודש, יחולק החשבון בהתאמה והעדכון יחול בגין חלק מהעבודות העדכו

 שבוצעו לאחר מועד עדכון שכר המינימום.
 

 לושה, יגיש הקבלן לנציג העירייה חשבון מפורט בשגרגוריאניבכל חודש  5 -אחת לחודש, עד ל 33.1 .31
 ה, ככל שניתנו כאלה. העתקים בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף לעיריי

 נהל, מאושרים על ידי נציג העירייה.לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל הקבלן ל
 ימים ממועד שהוגשו לו. 10נציג העירייה יבדוק החשבונות, תוך 

  
, מועד אישורם על ידי נציג העירייהיום מ 45החשבון, כפי שאושר על ידי נציג העירייה, ישולם תוך  33.2

 ניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.וזאת ב
 

 מע"מ בשיעור שיהא בתוקף במועד התשלום. התמורה דלעיל כוללת  .34
 

 לכל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. .35
 

 לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם. ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה .36
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לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין קיום  31-30תמורה הקבועה בסעיפים ה .37

הקבלן מצהיר כי התמורה  הנ"ל מניחה את דעתו ומהווה  כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.
  יבויותיו על פי חוזה זה.תמורה הוגנת, לכל התחי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תקופת ההתקשרות .ח
 

 . ___________  ועד ליום  ___________   מיום  חודשים 36 -ל הסכם זה בתוקף  38.1 .38

העירייה תהא זכאית להודיע לקבלן על תקופות בהן אין היא מעוניינת בביצוע השירותים, כולם או  38.2
ולא  -בהתאם להודעת העירייה  –ולם או חלקם השירותים, כ יינתנוחלקם, ובתקופות אלה לא 

ובלבד שנציג העירייה הודיע לקבלן אודות  בהתאמה –תשולם התמורה בעדם או חלקה היחסי 
 יום מראש לפחות. 21תקופות אלה 

 
תקופות נוספות, להעירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות  .39

לא יעלה על שנה, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא יעלה שאורך כל אחת מהן 
שנים ובתנאי שהודיעה לקבלן על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודשיים בטרם תום  חמשעל 

 תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך.
יום ממועד  14יא הקבלן לעירייה, תוך הודיעה העירייה לקבלן על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, ימצ

הודעת העירייה, הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת ההארכה 
 הנקובה בהודעת העירייה, שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגבייה.

 
ל דעתה הבלעדי, את ההתקשרות לפי על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק, לפי שיקו .40

יום לקבלן, ולקבלן לא  30בהודעה מראש של לצמיתות או לתקופה כלשהי, הסכם זה, כולה או חלקה, 
תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה 

 ההתקשרות, כאמור.או הפסקת למועד סיום  בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל, אם בוצעו, עד
 
 איסור הסבת ההסכם .ט
 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל  41.1 .41
 חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב מהשליטה בקבלן,  25%העברת  41.2
 לעיל. 1בס"ק כהעברה המנוגדת לאמור 

 

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או למסור לאחר כל חלק  42.1 .42
מראש אלא באישור העירייה  לרבות העסקת העובדים, מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים,

  ובכתב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של העירייה כי  42.2
 יש לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת השירותים נשוא הסכם זה.

דרישות הקבלן ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם ל 42.3
 העירייה, ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.

התמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י הקבלן לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא אחריות  42.4
 כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.

 
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה  .43

 צמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.כשלע
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 אחריות וביטוח .י
 

לכל נזק ולכל אובדן לגוף ולרכוש, שייגרמו הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה, מוחלטת וללא כל סייג  .44
לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או 

ובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויות הקבלן על פי ובכל הנ בקשר אליהן
 על ידי הקבלן או על ידי מי שנתון למרותו. הסכם זה, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור יהא אחראי הקבלן לכל נזק או קלקול שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע 
לכל נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, השירותים לכלי אצירה של פסולת מכל סוג, וכן 

רשת מים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע 
 השירותים.

 

 

וזאת באופן   44 להם הוא אחראי כאמור בסעיף מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול הקבלן  .45
את העירייה ו/או את הניזוק  ותפצו/או ל ך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של העירייהמיידי ובדר

לעיל. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את  44לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור בסעיף 
ו/או נזק  העירייה, עובדיה, שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי

 לעיל, בכל עילה שהיא. 44 הנזכרים בסעיף
 

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן, פגיעה או  .46
לעיל, וכן בגין הוצאות סבירות אשר העירייה נשאה  45-ו 44נזק להם אחראי הקבלן על פי האמור בסעיפים 

ה כאמור, ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע לקבלן בהקדם אודות קבלת כל לשם התגוננות מפני תביע
 עיל ולאפשר לקבלן להתגונן מפניה. ל 45-ו 44ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים תביעה 

 

, יחזיק הקבלן בתוקף כל תקופת ההתקשרותמבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין,  .47
עלת מוניטין פוליסות ביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף להסכם זה במורשית ובחברת ביטוח 

 .6כנספח ג'/
 

הביטוחים כאמור יורחבו ויכללו את העירייה כמבוטחת נוספת בגין חבות המוטלת עליה עקב מעשה או 
 מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו בכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. 

 

תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי חוזה זה ולשלם הפרמיות במועדן. כן מתחייב הקבלן מתחייב לקיים את  .48
לשם שמירה  עירייהעל קרות מקרה ביטוח ולשתף פעולה עם ה עירייההקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ול

 על פיהם. ומימוש של זכויות העירייה
 

ה בכתב, ויהיה כפוף לאישור עירייההכל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת  .49
 מראש.

 

 הקבלן מתחייב כי הוראות פוליסות הביטוח תובאנה לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו. .50
 

הבלעדי, כי הקבלן לא התקשר בכל חוזי הביטוח אשר עליו  ה, על פי שיקול דעתהסבורתהא העירייה  .51
במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה, או שלא קיים 

 ההוראות הבאות:

( לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם ולנקוט בצעדים המתחייבים ת)אך לא חייב תרשאי העירייה 51.1
 מכך.

( להתקשר בחוזי ביטוח במקום הקבלן ו/או בנוסף לו ו/או לשלם דמי ת)אך לא חייב תרשאי עירייהה 51.2
 הכן יחולו כל הוצאותי עירייהה התעש. ים, ריבית והפרשי הצמדה לפי חוזי הביטוחביטוח, לרבות דמ

 על הקבלן.
 

אישור על קיום להסכם  6מצ"ב כנספח ג'/של הקבלן לביצוע הביטוחים דלעיל,  בויותיולהבטחת התחיי .52
 הביטוחים כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח.

 

ורטים בפרק זה ובתנאים המפורטים בפרק זה הפרת התחייבותו של הקבלן לעריכת כל הביטוחים המפ .53
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
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 הפרות וסעדים .יא
 

 ,66 ,64, 63, 52-44, 42, 41, 29, 25, 23, 20 ,19, 17 ,16, 15, 12, 11, 10 ,8, 7, 6מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  .54
 ב כהפרה יסודית של ההסכם.הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחש 70-ו

 

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם  .55
 זה.

 

בנוסף לכל האמור לעיל, מוסכם כי באם ניתנו לקבלן שלוש התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן  .56
 הסכם זה. השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר כהפרה יסודית של

 
 
 

 

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  57.1 .57
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  56-54אחת מן ההפרות המפורטות בסעיפים 

 )חמש עשרה אלף ש"ח(, כשהם צמודים למדד. ₪ 15,000בסך 

 תהא רשאית העירייה:  1נוסף לאמור בס"ק ב 57.1

 .לבטל את ההסכם לאלתר 57.1.1

 לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.  57.1.2
 

 מבלי לפגוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה, מתחייב הקבלן לתקן, על חשבונו, ליקויים או 58.1 .58
 (, לשביעות רצונם של נציג העירייה והעירייה."ליקויים"פגמים בעבודות )להלן: 

יקן הקבלן במועד ליקויים שנתגלו בביצוע העבודות, תהא העירייה רשאית לתקן את הליקויים לא ת 57.2
בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות קבלן אחר על חשבונו של הקבלן ותהה זכאית 

הוצאות מיוחדות. העירייה רשאית  15%להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה, בתוספת 
הקבלן הוצאותיה בהתאם לסעיף זה בכל דרך, לרבות בדרך של קיזוז מן התמורה לה זכאי לגבות מן 

 הקבלן מכוח הסכם זה.
 

בנוסף לכל האמור לעיל יהא רשאי נציג העירייה להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה החודשית,  58.1 .58
ד מהמועדים (, בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירותים במוע"פיצויים מוסכמים")להלן:

הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה 
 כדלקמן:

 

 מס"ד
 הנושא / הליקוי

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה
 סכום בש"ח

 בגין כל אירוע.  –לעובד  ₪ 150 עובדי הקבלן אינם לבושים כנדרש בחוזה 1
 למקרה.  ₪ 300 אותו אתרהתרעה שנייה על נזילת מים ב 2
 למקרה.  ₪ 250 ס"מ דווחה פעמיים באתר 10עשביה בגובה מעל  3
 למקרה.  ₪ 300 אי נעילת ארגזי ראש מערכת לאחר תיקון 4
שטח לא מושקה בהתאם לתכנית ההשקיה של אקווה  5

ו/או שטח לא מושקה בהתאם לתכנית העבודה ו/או 
 המפרטים הטכניים

 למקרה.  ₪ 300

 למקרה.  ₪ 300 טח לא מכוסח בהתאם לתוכנית העבודה ו/או המפרט.ש 6
 למקרה. ₪ 150 שולי דשא לא מטופלים בהתאם לתכנית עבודה ולמפרט 7
לכל יום איחור. הפיצוי  ₪ 300 אי הגשת יומן פיקוח במועד הקבוע בהסכם. 8

הסופי יהיה בהתאם לסך כל ימי 
האיחור בהגשת יומן הפיקוח. 

 לכל מקרה בנפרד.הפיצוי יהיה 
אי העסקת מספר עובדים כנדרש בהסכם. למען הסר ספק  9

הכוונה היא העסקת עובדים מדי יום ביומו, בהתאם  –
 פי ההסכם.  -למספר העובדים הנדרש על

לעובד ליום. לעניין סעיף זה,  ₪ 200
העסקת עובד בכפל תפקידים בניגוד 

 להסכם, 
 



 
 1/ 2018מכרז פומבי   

 בתחום העיר עכו אחזקת שטחי גינוןשירותי 

 

  

 41 

 

 מס"ד
 הנושא / הליקוי

 ליחידה לכל מקרהפיצוי מוסכם 
 סכום בש"ח

אי העסקת איש צוות ניהולי )מנהל עבודה, מומחה  10
 פי ההסכם. -השקיה, מומחה גיזום( בהתאם לנדרש על

לעובד ליום. לעניין סעיף זה,  ₪ 400
העסקת איש צוות ניהולי בכפל 
תפקידים בניגוד להסכם, יהווה 

 הפרה של ההסכם. 
לי העבודה בפני מפקח לא התייצב הקבלן או אחד ממנה 12

 הגינון, עד לשעה הנקובה בהסכם. 
 בגין כל היעדר התייצבות.   ₪ 300

 לכל אירוע. ₪  1,500 פינוי גזם משטח מגונן עד לתום יום העבודה. -אי 13
גיע כונן בשעות שלאחר שעות העבודה לפי קריאת הלא  14

 המוקד.
לכל קריאה בה היה איחור  ₪ 350

 של הכונן. 
 לאירוע. ₪ 1,500 ניקוי שטח מגונן עד לתום יום העבודה.  אי 15
 לאירוע.  ₪ 1,500 ט שטח מגונן עד לתום יום העבודהואיאי ט 16

 

 

ה של אי תשלום שכר מינימום לעובד ישלם הקבלן לעירייה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין כל מקר 58.1
 מהתמורה החודשית, בגין החודש בו בוצעה ההפרה.  2%בסכום 

 המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד. פיצוייםכל סכומי ה 58.2

קבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או נציג העירייה כקביעתו של  58.3
 טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך.

 זה ועל פי כל  דין.אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם  58.4
 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות  .59
 לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

סי הקבלן, כולם או הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכ 59.1
 ימים ממועד ביצועם.  14  חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך

ניתנה כנגדו התראה על פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, או  59.2
או ניתן נגדו צו פירוק או  נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק,

שהוא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או 
 . 1999-, תשנ"טהחברות  חוקל 350"י סעיף פשרה למען הסדר איתם עפ

ענק כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מ 59.3
 או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו. 

הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא  התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת 59.4
 גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה.

 

יום לא יהווה הפרה של  30 , ואשר לא יעלה עלמוסכם בזאת כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן 60.1 .60
 הסכם זה והקבלן לא יהא זכאית לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור כאמור.

יום יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה  30  איחור העולה על 60.2
 . 1961-וריבית, תשכ"א

 

ים לקבלן כל סכום המגיע לה מהקבלן, בין על פי חוזה זה ובין מכל עירייה זכאית לקזז מהכספים המגיע .61
 עילה אחרת שהיא.

 
 ערבויות .יב
 
 וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי  ,להבטחת עמידת הקבלן בכל התחייבויותיו לפי ומכוח הסכם זה 62.1 .62

בנוסח  ש"ח( מאות אלףארבע במילים: ) ₪ 400,000מצורפת להסכם זה ערבות ביצוע בסך  העירייה,          
 .מתום תקופת ההתקשרותיום  90שתוקפה עד "( ערבות הביצוע)להלן:" 7בנספח ג'/המחייב שנקבע 

לעיל ימציא הקבלן לעירייה,  39הודיעה העירייה לקבלן על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  62.2
הודעת ההארכה,  ערבות שתוקפה עד שלושה חודשים מגמר תקופת ממועד קבלת ימים  7תוך 

  ההארכה, שאם לא כן תהא העירייה רשאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגביה.
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ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה כ 62.3
 .יווישולמו על יד קבלןין, יחולו על הילפי הענ

ערבות ביצוע  עירייהלהמציא מיד ל קבלןמקרה של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייב הב 62.4
 חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע.

 
על פי החוזה  קבלןמה הכל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו ל קבלןלגבות מה תזכאי עירייהה 62.5

 דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע.ו/או על פי כל 
 

 שירותים בשעת חירום  .יג
 

מתחייב ליתן שירותים לעירייה בשעת חירום בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת, בהתאם  הקבלן .63
 להוראות המנהל  והוראות פיקוד העורף.

 
 

 
 בוטל.   .65

 
    

  
 השבתת שירותים .יד

 
 הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה      66.1 .66

 זה, מכל סיבה  שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, ובמועדי שביתה             
 עובדי רשויות מקומיות. של             

 

    בודה הקבלנית כאמור, ישלם הקבלן לעירייה פיצויים השבית הקבלן את שירותיו במסגרת הע 66.2
  ( לכל יום עבודה שבו לא  ₪ פיםאלשת )במילים: חמ ₪ 5,000מוסכמים ומוערכים מראש בסך של     
 ביצע את העבודות.     

 

אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של העירייה, לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או חילוט 
בות בנקאית( ו/או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה ער

 מהשבתת שירותי הקבלן.
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית לעירייה על פי כל דין  66.2
העסיק קבלן או עובדים אחרים ועל פי חוזה זה, תהא העירייה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, ל

בביצוע העבודה הקבלנית, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים 
 הוצאות מיוחדות של העירייה.  15%אחרים כאמור בתוספת של 

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא העירייה רשאית לפי  66.3
לעיל, לחלט את ערבות הביצוע  2תה הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטים בס"ק שיקול דע

 כמשמעותה בחוזה זה בחלקה או במלואה, בגין הפרת חוזה. 
 

לעיל, יחולו גם על השבתת שירותי הקבלן, במסגרת העבודה הקבלנית, עקב תקלות  1-3וראות ס"ק  66.4
 התחייבויותיו על פי חוזה זה.בציוד אותו אחראי הקבלן לספק, לצורך קיום 

   
 

במקרה של תקלה כאמור, מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו, כלי רכב וציוד חלופי על פי דרישות  66.5
שעות. אם הקבלן יפר חובה זו כאמור,   3 החוזה, לצורך ביצוע העבודה, תוך פרק זמן שלא יעלה על 

ועים בטבלת הפיצויים מוסכמים תקזז העירייה מתשלומיה לקבלן, סכום בהתאם לסכומים הקב
 מראש המפורטת בנספח ד' לחוזה להלן.  

 

חילוקי דעות בין הצדדים מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר  66.6
 מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על ידו.
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 שונות טו

 

 העירייה מצהירה כי: .67
 כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין. בהסכם זה נתקיימו  67.1
 . 746750בסעיף זה מתוקצבת בתקציבה המאושר  ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם 67.2

 

מוסכם בזאת כי  הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  .68
הרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצ

 פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם  זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  69.1 .69
טענה בעניין שלא נעשה ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה. הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל 

 בדרך האמורה. 
 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הויתור כויתור על כל  69.2
הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד 

 ותו צד.הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי א
 

הקבלן לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי דעות או  .70
 מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

 

כל מסמך שנשלח בדואר רשום לכתובת הצדדים כמפורט בראשית ההסכם, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי  .71
יך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו ימי עסקים מתאר 3הנמען עם תום 

כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען, או במועד קבלת אישור  טלפוני 
 לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.

 

הא הסמכות הבלעדית ת ,הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה .72
 והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

        _______________________                         _______________ 
 הקבלן                      העירייה                      

 
 

 .הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי היועמ"ש לעירייה
 להסכם קדם מכרז כדין.

 ההסכם עומד בדרישות הדין.
 
 

   ______________                    __________________ 
 חתימה                                 תאריך
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 אחזקת שטחי גינון  1/  2018מכרז פומבי מס  
 מפרט  מיוחד

 
 

 פרק א': תיאור כללי של העבודות
 
דרו ונמסרו עבודות אחזקת הגנים מיועדות לתחזק ולטפח צמחייה בריאה, חסונה בשטחים שהוג .1

 .,קרי,גינון אינטנסיבילאחזקת הקבלן

 
 
 :בהכללה, נחלקות העבודות שעל הקבלן לבצע לשלושה שלבים .2

 
 שלב הבאת השטחים לרמת בסיס. .2.1

 
שטחי הגינון שלב האחזקה והטיפוח, לרבות ריסוס עשביה והפעלת חרמשים מכניים בכל  .2.2

 הנוגעים בהתאם להגדרת מנהל הגינון.

 
קבלן מהשטחים בתום תקופת ההתקשרות, או לקראת הליכי שלב הכנות ליציאת ה .2.3

 "סילוקיד".
 

בבואו של הקבלן לתת את הצעתו למכרז זה, עליו לקחת לתשומת ליבו את העובדות ו/או הנתונים  .3
 הבאים: 

 
 השטחים מפוצלים מאד ושונים מאד בגודלם. .3.1

 
 עצמם.בין גנים נפרדים ובתוך הגנים  -השטחים הינם בעלי טופוגרפיה הררית  .3.2

 
העירייה תפעיל פיקוח מקצועי, יעיל ורצוף לכל אורכה של תקופת ההתקשרות, ותעמוד על  .3.3

מימוש מלוא זכויותיה החוזיות, לרבות, הקפדה על אופן ביצוע העבודות, איכות ביצוע 
העבודות, עמידה בלוחות זמנים, הקפדה על התנהלות צוותי העבודות, וכן, הטלת קנסות 

 החוזה וקיזוזם מן התשלום החודשי השוטף שישולם לקבלן.בגין הפרת הוראות 

 
העירייה תפעיל מכלול אמצעים לאבטחת הביצוע התקין, השלם ובמועד, של כל הוראות  .4

המכרז/חוזה. בין האמצעים שיופעלו: פיקוח הדוק ותכוף, הקפדה על דיווחים שוטפים, בדיקת 
ייה, עיכוב תשלומים, קיזוז תשלומים, העבודות ואופן ביצוען בידי יועצים שונים מטעם העיר

 יד.-קנסות ובמידת הצורך, גם הליכי סילוק
 

 פרק ב': העובדים ורכבי הקבלן
 
, הדרושים לביצוע מנהלי עבודה ואנשי מיםהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל העובדים כולל  .5

 דרשים.העבודות ואת ההשגחה/הפיקוח עליהם, בכמות, בהכשרה והניסיון ובמועדים הנ

 
 :בכלל העובדים יכללו בעלי המקצוע הבאים .6



 
 1/ 2018מכרז פומבי   

 בתחום העיר עכו אחזקת שטחי גינוןשירותי 

 

  

 46 

 
עבודה מקומי: אשר יהא בתחום אתרי העבודות בכל עת שמי מעובדי הקבלן עובד  ימנהל 2 .6.1

 "(.מנהל עבודה מקומיבמקום )ראה להלן דרישות נוספות( )להלן: "

 
 "(.מומחה השקיההשקיה: מומחה להשקיית נוי. ראה להלן )להלן: " ימומח 2 .6.2

 
 מוסמך להדברת מחלות ומזיקים בגן הנוי/בחקלאות. מדביר .6.3
 

 
 
 
 
 מנהל עבודה מקומי .7

 
הקבלן לכל דבר ועניין הנוגע לקיומו של החוזה בין  יעבודה מקומי יהיה נציגה ימנהל .7.1

 העירייה לבין הקבלן. 

 
הקבלן יפרט במסגרת הצעתו, את שמו ופרטי האישיים של מנהל העבודה המקומי המוצע  .7.2

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

 
הגינון  , של מנהלמראש ובכתבמובהר, כי החלפת מנהל העבודה המקומי, כפופה לאישור,  .7.3

בודה המחליף, אשר הכשרתו ולאחר הצגת מסמכים מתאימים של מנהל הע הרשותי
 והתאמתו לתפקיד תהיה בהתאם לתנאי מכרז זה. 

 
 מומחה השקיה .8

 
למערכות  ימומח 2פי מכרז זה, הקבלן יעסיק באופן קבוע -כחלק מהפעלת צוות העובדים על .8.1

 והסמכה מטעם ארגון הגננות והנוף, אשר יהי י"(,  בעלההשקיה מומחההשקייה )להלן:"
 קרת ההשקיה המותקנות בתחום השיפוט של העיר. בתחום מערכות ב יםבקיא

 
באחריותו של מומחה ההשקיה תהא הפעלתה התקינה והמקצועית של מערכת ההשקיה על  .8.2

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

הפעלה ממוחשבת והפעלה ידנית במקומות הנדרשים ועל פי תוכנית  להעירייה, כול
 ההשקייה שתקבע ע"י מנהל הגינון.

 
 העובדים .9

 
לעובד, ותהיה מספקת לביצוע  דונם 26כמות העובדים שיועסקו על ידי הקבלן, לא תעלה על  .9.1

בלן יתגבר במידת הצורך את מושלם ומקצועי של כל העבודות בהתאם לאמור בחוזה זה. הק
 כח האדם הדרוש לאחזקה שוטפת של שטחי הגינון בעיר, כפי שיידרש ממנו מעת לעת.   

 
 
 
בבחירת עובדיו, לצורך ביצוע חוזה זה, ייתן הקבלן זכות קדימה לתושבי העיר, ובלבד שיסכימו  .10

 השכר המוצעים ע"י הקבלן. לתנאי
 

  בלבד. שראליתק עובדים בעלי תעודת זהות ייהקבלן יעס .11
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 העובדים שיעסיק הקבלן יהיו לבושים, בכל שעות העבודה, בחולצות ועליהן כיתוב של שם הקבלן, .12

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

 
 הגינון. ידי מנהל-ל עובד מעובדיו, אם יידרש  לכך עלהקבלן יחליף באופן מידי, כ .13

 
לעירייה תהא הזכות לדרוש מהקבלן בכל עת לתגבר את צוותי העובדים על  חשבונו, בכדי להשיג  .14

  -אם אובחן ו/או ניכר בפעולות האחזקה הנדרשות כי הן מצויות בפיגור  -פיגור בלוחות הזמנים 
 ר.והקבלן חייב למלא אחר כל הוראה כאמו

 
הקבלן אחראי לכך שעובדיו והמועסקים על ידו במתן השירותים, ינהגו באדיבות ובנימוס וימנעו  .15

 נוחות שלא לצורך לציבור.-מכל הפרעה או גרימת אי

 
 
 
 
 : רכבי הקבלן .16

 
הקבלן מתחייב כי לכל אורך תקופת הסכם זה, ולכל אורך יום העבודה, יהיה ברשותו כלי  .16.1

בדים, וכן, כלי רכב מתאים )טנדר או מסחרי(, אשר ישמש רכב מסחרי שישמש לניוד העו
 .לצורך העברת ציוד ו/או חומרים

כל רכב עבודה יזווד בעגלה נגררת להובלת גזם ואשפה מאזורי הגינון לאתר העירוני לנושא  .16.2
 זה.

  באחריות הקבלן לשלט את הרכבים בהתאם להנחיות מנהל הגינון. .16.3
 רה מהבהבת כתומה המורה על רכב תפעולי.רכבי הגינון יזוודו ע"י הקבלן במנו .16.4

 
 

 פרק ג': בטיחות והסדרי תנועה
 
הקבלן יפעל בהתאם לכל הוראות דיני הבטיחות העבודה, וידאג לשמירה מלאה על שלומם של  .17

 עובדיו, ושלום הציבור כולו. 

 
ה ככל שנדרשת סגירת נתיב נסיעה, לצורך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן מראש תיאום עם המשטר .18

פי הוראותיה, וכן, יתאם את סגירת נתיב התנועה מול מינהל תפעול -ויקבל אישורה בכתב ויפעל על
 ומינהל הנדסה של העירייה. 

 
מובהר, כי באחריותו הבלעדית של הקבלן להציב מחסומים, שלטי הכוונה מוארים/"חץ מואר",  .19

ת, לרבות אמצעי חדש שלא שלטי אזהרה מוארים, "נצנצים" ו/או כל אמצעי אחר שיידרש מעת לע
היה בשימוש במועד החתימה על מכרז/חוזה זה. ביצוע מושלם של כל המפורט לעיל חל על הקבלן, 

 הינו באחריותו המלאה ועל חשבונו.

 
פי נוהל קבוע שייקבע בידי העירייה -נדרשת סגירה חלקית או מלאה של מדרכה/שביל יפעל הקבלן על .20

 והסבירים למניעת כל פגיעה בציבור המשתמשים במדרכה.  ותוך נקיטת כל האמצעים הנדרשים

 
הקבלן הינו אחראי לכך  שכל עובדיו, שיעסקו בעבודות כלשהן בקרבת כבישים, ילבשו אפוד זוהר  .21

 ידו ועל חשבונו.-בצבע כתום, אשר יסופק להם על
 

 פרק ד': הבאת אתרי העבודות לרמת בסיס נדרשת
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 :הוראות כלליות .22

 
"( חייב הקבלן לנקוט בסדרת פעולות תקופה א'ראשונה )להלן: "בתקופת האחזקה ה .22.1

 להבאת כל השטחים לרמת בסיס נאותה כפי שיוגדר בהמשך פרק זה.

 
 יום קלנדריים ממועד מתן צו התחלת העבודה. 60תקופה א' מוגדרת כפרק זמן של   .22.2

 
 הגינון. הקבלן יגיש מיפוי ליקויים והשלמות שיוגשו למחלקת -בסיום מועד "תקופה א'" .22.3

 
מובהר ומוסכם בין הצדדים שלא תינתן כל תוספת לתשלומי האחזקה, כפי  שצוינו בהצעת  .22.4

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

 
הליקויים בהתאם לאספקת: שתילים ואביזרי השקייה ע"י הקבלן מתחייב להשלים את  .22.5

 ימי עבודה. 14העירייה תוך 
 

 
לא הביא הקבלן את כל השטחים לרמת בסיס נדרשת בסיומה של תקופה א', בתוספת  .22.6

 ימים, רואים זאת כהפרה יסודית של החוזה. 14ההארכה של  
 

"( ראשוני סיורלהלן: "( ימים מיום מתן צו התחלת עבודה, יקוים סיור )7תוך שבעה ) .22.7
בהשתתפות הקבלן, המנהל ו/או המפקח ויאותרו וירשמו כל המקומות וכל העבודות 

 הנדרשות לצורך מילוי דרישה זו להבאת השטחים לרמת בסיס נאותה.

 
על אף האמור לעיל, הרי שאם יימצאו בסיור הראשוני, ליקויים ו/או חוסרים במערכת  .22.8

בלן להביא את השטח/ים המסוימים לרמת הבסיס ההשקיה, אשר בעטיים לא יכול הק
 .הרשותהנדרש, יושלמו אלה בידי 

 
בהתחשב במגבלות מזג אוויר, העונה, מצאי צמחים במשתלות וכיוצא באלה, הרי שממצאי  .22.9

הסיור הראשוני יירשמו ביומן העבודה ויצוין מהן הדרישות בהן חייב הקבלן לעמוד בתקופה 
 לבצע בתוך תקופה זו ומתי תהא חובתו להשלים זאת.א' ולחילופין מה אין בחובתו 

 
 

 הגדרת רמת בסיס נדרשת .23

 
ערוגות שנתיים, לרבות הסרת שאריות הצמחים מ-בר חד-עשביפסולת אדם,ניקיון מוחלט מ .23.1

הגינון ושטחי הגינון כולל עשבייה באיי תנועה וכיכרות בדגש על תיחום אזורי הגינון ברחבי 
 .העיר

 
הבר הקיימים -עשבים יעיל לעשבי-ים: יישום אחד לפחות של קוטלשנתי-הדברת עשבים רב .23.2

ממרכזי מדשאות בכל ימות השנה לכל  הבר מראה סימנים של קטילה מלאה-וכל נוף עשבי
 .סוגי המזיקים

 
יעוקרו במלואם מהשורש,בכל פי הנחיות המנהל(,-צמחים מעוצים, שאינם צמחי הגן )על .23.3

 שטחי הגינון.
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ס"מ יבוצע פיזור החול  2ל נקי בכל השקעים. בשקעים שעומקם מעל בכל המדשאות יפוזר חו .23.4
ימים בין מילוי אחד  20ס"מ ביישום אחד(, ובהפרש של  2במספר פעמים )מקסימום 

 למשנהו.

 
פני המדשאות יהיו מכוסחים לגובה שצוין במפרט המיוחד ובהתאמה לעונה )כפי שיאושר  .23.5

בכל שלב יונמכו  -ו זמן רב תבוצע בשלביםידי המפקח(. הנמכת פני מדשאות שלא כוסח-על
לציין כי  ס"מ ובתנאי שלא "יקורקפו" פני המדשאה בשלב כלשהו 2-3 -פני המדשאה ב

 קיימת חשיבות עליונה לשמירה על קווי התיחום בכל ערוגות גינון.
 

בשטחי שיחיות וצמחי כיסוי יהיו כל השטחים, שאינם מכוסים באופן מלא בצמחי הנוי,  .23.6
 ס"מ(. 3-4בקלטור רדוד ) מעובדים

 
בכל שטחי השיחיות, צמחי הכיסוי, ועצים יוסרו כל חלקי הצומח היבשים באופן מקצועי  .23.7

 לפי המפרט המיוחד.

 
לפי המפרט  ,שיסופקו ע"י הזוכה,תמוכות 2ס"מ יותקנו  8 -לכל העצים שעובי גזעם פחות מ .23.8

 המיוחד.

 
והגזע ייקשר  1מצינור מגולוון בקוטר "עצים שגזעם אינו ישר וניתן ליישרם תותקן תמוכה  .23.9

,שיסופקו ע"י מקומות לפחות בסרט "שמשונית" בהירה 2 -באופן שיתיישר. הקשירה ב
 הקבלן.

 
 

 
 

 כפופה להוראה ייחודית של המפקח -ים בשטחי הגינון השונים ישתילת/נטיעת  מילו .24

 
 ינון השוניםים בשטחי הגיהבאת השטחים לרמת בסיס נדרשת תכלול שתילת/נטיעת מילו .24.1

והעבודה תיכלל בעלות הקבלן לדונם,ככל שהשלמת השתילים לא תעבור את כמות השתילים 
 הנדרשת במכרז.

מובהר, כי אספקת החומרים והציוד הדרוש לשתילת המילואים תהיה על חשבון הקבלן ועל   .24.2
 אחריותו. מובהר, כי התמורה לביצוע הנטיעה/שתילת מילואים, אינה למדידה, לא יבוצע
בגינה תשלום נפרד ורואים אותה ככלולה במחירי סעיפי האחזקה. העירייה רשאית לספק 

 את הצמחים ממקורותיה הוא. הקבלן יבצע את השתילה ללא תוספת תשלום.

 
שתילת/נטיעת המילואים תבוצע לפי מרווחי השתילה הקיימים של כל מין/זן צמח או לפי  .24.3

 .העיריההנחיות 
 

ללת השלמות ו/או שינויים במערכת ההשקיה לפי הנחיות שתילת/נטיעת מילואים כו .24.4
 שינויים אלה יבוצעו בידי אחרים, ובתיאום עם הקבלן. -העירייה

 
 מנהל הגינון.מידות המכלים לאספקת הצמחים להשלמה ייקבעו בידי  .24.5

 
השלמת מדשאות כוללת הסרת שכבת הדשא היבש ושכבת הקרקע העליונה לעומק כולל של  .24.6

ליטר/מ"ר  20", תוספת קומפוסט בשיעור "חול חמרתידמת גן מסוג ס"מ, השלמת א 10
גבי חול/חול -והצנעתו בקרקע, אספקת מרבדי דשא מהסוג/מין הקיים, שגודלו על

 ,כלל החומרים יסופקו ע"י הקבלן.חמרתי
 

 באחריות הקבלן סילוק כלל הפסולת ממתחמי העבודה. .24.7
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ידתו של הקבלן בדרישות "רמת הבסיס למען הסר כל ספק, מובהר כי אישור סופי בדבר עמ .25

 ידי המנהל. -הנדרשת" יינתן בכתב בלבד, ועל

 
 
 
 
 
 

 פרק ה': המפרט המיוחד לביצוע עבודות האחזקה
 
 הוראות כלליות .26

 
הקבלן מצהיר כי הינו עומד בתנאי הסף המפורטים בהזמנה להציע הצעות למכרז )הן  .26.1

ף אלה במהלך כל תקופת ההתקשרות ליחיד והן לתאגיד(. הקבלן מתחייב לעמוד בתנאי ס
 . עם העירייה

 
 :הקבלן חייב להעסיק לפחות עובדים ובעלי מקצוע כדלקמן .26.2

 
צוות העבודה של הקבלן יהא מורכב ממנהל עבודה, מומחה השקיה, עובדי הקבלן  .26.2.1

 כפי שיפורט להלן. -ובעלי מקצוע

 
יחשב כעובד  חדש לפחות. מנהל העבודה לא 2מנהל עבודה יהא בעל תעודה גנן סוג  .26.2.2

 לצורך ספירת מספר העובדים הנדרשים.

 
מומחה השקיה, שיהא בעל תעודת "עובד השקיה מוסמך" ע"י רשות המים, או מי  .26.2.3

 ידה להנפיק אישור כנ"ל, כמוגדר בתקנות העדכניות.-שהוסמך על

 
 

 עובד בעל תעודת "מדביר מוסמך". .26.2.4

 
ל של שטחי העבודות יהא מספר העובדים היומיים שחייב הקבלן להעסיק באחזקה בפוע .26.3

כמצוין לעיל, וזאת בנוסף למנהל העבודה המקומי ולמומחה ההשקיה המוסמך. מבלי לגרוע 
מחובתו של הקבלן להפעיל את צוות העובדים באמצעות מנהל העבודה מטעמו, יפעלו עובדי 
הקבלן בהתאם להנחיות המנהל או המפקח או יועץ הגינון )כהגדרת מונחים אלה במסמכי 

-כרז(, והללו יהיו רשאים להפעילם באופן עצמאי במהלך כל שעות הפעילות של הקבלן עלהמ
פי ההסכם, את מנהלי העבודה מטעמו ו/או את צוותי העובדים, וזאת מבלי להידרש 

 לרשותם של מנהלי הקבלן. 

 
 

 בכל ימי העבודה שאינם שבתות, חגי ישראל ומועדי ישראל חייבים כל העובדים שצוינו לעיל, .26.4
 פי  מכרז/חוזה זה. -לעבוד באתרים שהינם נשוא מכרז/חוזה זה ולבצע מטלות הנדרשות על

 
מוסכם בזה כי הגדרת "עובד המועסק בידי הקבלן" היא שהינו עובד קבוע ובמשרה מלאה  .26.5

 של הקבלן. שמות העובדים ופרטיהם יימסרו לעירייה בכתב.
 

 .לעתבעלי המקצוע שצוינו לעיל יעמדו לרשות הקבלן מעת  .26.6
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הקבלן מצהיר כי ברשותו טלפונים סלולאריים בכמות מספיקה ליצירת קשר רציף בינו  .26.7

)ולרבות, עם מנהל הפרויקט, מנהל העבודה מטעמו ומנהלי הצוותים(, זאת במשך כל שעות 
 גם מעבר לשעות העבודה.  –ולגבי הכונן  –העבודה 

 
ד'  30זמין ולמענה של כם זה ידו עפ"י הס-הקבלן מצהיר ומתחייב כי הכונן המועסק על .26.8

 וכי ניתן יהיה להזעיקו בכל עת בזמן קצר ביותר במקרה חירום ותקלות.  מקרות אירוע.
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי מכוח הוראות הסכם זה העירייה רשאית, במידה ולא יקיים  .26.9
דתו התחייבויותיו ו/או לא יענה באופן מלא ומושלם להתראה שתשלח לו, להפסיק את עבו

בכל מועד בתקופת ההסכם ולהעביר את ביצוע העבודה למציע שהצעתו במכרז הייתה הבאה 
הכול בהתאם לתנאים  -אחרי הצעתו ו/ואו להוציא מכרז חדש לביצוע עבודות אלו 

 ולהוראות הקבועים בהסכם זה .

 
-הקבלן מצהיר שידוע לו שבמשך ביצוע העבודות באתרים השונים תהיה תנועה של הולכי .26.10

רכב בשטחי העבודות נשוא מכרז/חוזה זה ועליו לנקוט בכל -אופניים וכלי-גל, רוכביר
פי כל דין, -ידי הרשויות )משטרה, עירייה, וכו'( ועל-האמצעיים הבטיחותיים הנדרשים על

פי הצורך והכול על חשבון -כולל סימון, שילוט, ביצוע הסדרי תנועה וליווי משטרתי על
 הקבלן. 

 
עומד לרשותו וימשיך לעמוד לרשותו במשך כל תקופת ההסכם, מחסן  הקבלן מצהיר כי .26.11

מ"ר לפחות, בשטח השיפוט של העירייה. חובת מיגון, ביטוח  ושמירה על המחסן  20בגודל 
 ותכולתו חלה על הקבלן ועל חשבונו.

 
 
על הקבלן חלה האחריות המלאה לפינוי הגזם והפסולת מכל סוג שהוא לאתר מורשה  .26.12

כן חלה על הקבלן החובה למנוע חסימת מדרכות ו/או -של כל יום עבודה. כמו ומוסכם בסופו
 עד פינויו של הגזם/הפסולת כאמור לעיל. -מפגעים תנועתיים ואחרים

 
 הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע עבודות האחזקה לסוגיהן, ולרבות: .26.13

 
 רכיבים.כל חומרי הדישון, זיבול, הדברה לכל סוגיה, סמוכות, חומרים/ .26.13.1

 
כל עלויות הפעלת ציוד מכני ו/או ידני מכל סוג, לפי הנדרש, לצורך ביצוע  .26.13.2

העבודות יהיה על חשבון הקבלן כולל עלויות העובדים המקצועיים, הביטוח וכל 
 העלויות הנלוות.

 
ידי הקבלן ויהיו בבעלותו ו/או -כל כלי העבודה הידניים והמכניים יסופקו על .26.13.3

 מושכרים על ידו.

 
יהיה אחראי על כל הכלים והחומרים שישתמש בהם לצורך ביצוע  הקבלן .26.13.4

העבודה, והוא ידאג בעצמו ועל חשבונו לאחסונם במקום בטוח ונוח לגישה, כדי 
 לאפשר עבודה רצופה וללא עיכובים.

 
 
 

)או  06:30בשעה  הגינוןלהתייצב מדי יום ביומו במשרדי מח'  מנהל העבודהעל הקבלן או  .26.14
כפי שיסוכם עם המפקח( לצורך ביצוע סיור עם המפקח בכל השטחים בשעה קבועה אחרת 
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כוחו -כן ראשי המפקח לדרוש מבא-המוחזקים על ידו. הסיור ייעשה ברכבו של הקבלן. כמו
 של הקבלן להתייצב לסיורים נוספים בכל שעה שתקבע.

 
יומן על הקבלן לרשום ביומן העבודה את העבודות שביצע ולקבל על כך אישור מהמפקח. ה .26.15

ימצא אצל הקבלן בכל פגישה וסיור שייערך עם המפקח. על הקבלן לצרף לחשבון האחזקה 
 החודשי יומני עבודה, המתארים את מהלך העבודה ואספקת החומרים.

 
בין שנדרשה העבודה במפורש בידי  -במידה והקבלן לא יבצע את אחת מהעבודות הנדרשות .26.16

חוזה יחול על הקבלן קנס, כפי שמפורט פי מסמכי המכרז/-המפקח  או הינה נדרשת על
 בטבלת הקנסות. העירייה רשאי לקזז את הקנסות מכספים להם זכאי הקבלן.

 
 דיווח ותוכניות עבודה .27

 
על הקבלן להכין תוכניות עבודה מרמת השבוע, החודש ותוכנית שנתית והגישה לעיון ואישור  .27.1

ת שבעה ימים לפני תחילת העירייה. תכנית העבודה השבועית תוכן ותוגש לאישור לפחו
ימים לפני  21השבוע הרלבנטית; תכנית העבודה החודשית תוגש לאישור העירייה לפחות 

 תחילת החודש הרלבנטי; 
ימים לפני תחילת השנה  45תכנית העבודה השנתית תוגש לאישור העירייה לפחות          

 הרלבנטית. 
ה שפורטו לעיל, תהיה בהתאם לנוסח האופן שבו תוכנה ותוגשנה כל אחת מתוכניות העבוד

ידי העירייה, לאחר שהמנהל יתייעץ עם הקבלן לגבי אופן עריכת תכניות -שיוכן על
 . העבודה, ונוסח זה יועבר לידי הקבלן עד למועד הוצאת צו התחלת העבודה

 
הכנת תוכניות עבודה כנ"ל, והגשתן במועדים המפורטים לעיל, מהווה הפרה -מובהר, כי אי .27.2

 ית של החוזה.יסוד

 
הקבלן יגיש בסוף כל שבוע עבודה, דו"ח עבודה שבועי, ובסוף כל שבוע יגיש דו"ח עבודה  .27.3

 (. (5נספח ב)שבועי מסכם. הדוחות יהיה בהתאם למצורף להסכם )

 
מובהר, כי הגשת הדוחות השבועיים, הינו מטלה הכרחית לצורך בקרה וליווי מקצועי של  .27.4

כן מחובתו של הקבלן למלא דוחות אילו באופן שוטף -. עלהמפקח וגורמים נוספים בעירייה
 ומסודר ולהציגם באופן שייקבע בידי המפקח מעת לעת.

 
 הוראות לאחזקה וטיפוח של השטחים .28

 
 :הוראות  כלליות .28.1

 
מפרט זה מתייחס לעבודות האחזקה של כל שטחי גינון בעיר עכו )גנים, פארקים, חורשות, 

ירק, גני משחקים; מסלעות;, אשר הוגדרו -מעגלי תנועה ופסיתנועה(, -כיכרות, מפרדות )איי
 כשטחים שעל הקבלן לתחזק. עבודות הטיפול והתחזוקה כוללות

 

 השקיה ותחזוקת מערכת השקיה;תפעול ותיקון מערכות  .28.1.1

 עיבודי קרקע; .28.1.2

 הדברת עשבים וניקוי השטח; .28.1.3

 זיבול ודישון; .28.1.4

 הדברת מחלות ומזיקים; .28.1.5

/תקופתיים בעצים, שיחיות ורדים, לרבות גיזום טיפולים שוטפים ו/או עונתיים .28.1.6
 ועיצוב;
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טיפול במדשאות, צמחי כיסוי, צמחים אקסמפלרים וכל הצמחים האחרים  .28.1.7
 בשטחי העבודות;

 שתילת מילואים וטיפוחם; .28.1.8

 ניקוי ואיסוף פסולת/אשפה בכל שטחי העבודות.  .28.1.9
 
 
 
 
 
הרכיבים והציוד , )מלבד אביזרי השקייה שיסופקו ע"י העירייה(אספקת כל החומרים .28.2

הדרושים לאחזקה תקינה, מלאה ומקצועית של השטחים תהיה על חשבון הקבלן. מובהר 
כי הצעתו למכרז מגלמת בתוכה את כל העלויות הכרוכות בכך )אלא אם צוין אחרת במפרט 

 . מיוחד זה(
 

 :העבודות .28.3

 
 הוראות כלליות -השקיה ותחזוקת מערכת השקיה  .28.3.1

 
מערכת ההשקיה הכוונה לכל החלקים,  מובהר, כי בכל מקום שמצוין .28.3.1.1

 הרכיבים והאביזרים המשמשים לביצוע השקיה.

 
יודגש, כי במועד כניסתו של הקבלן לביצוע עבודות האחזקה, נשוא מפרט זה,  .28.3.1.2

בוצע שדרוג/ הרחבה/ תיקונים וכו' במערכת ההשקיה של השטחים 
 המגוננים, וחוברו למערכות ההשקיה.

 
, מובהר בזאת והקבלן מאשר, בעצם ההתקשרות לביצוע כן-על-אשר               

העבודות, שכל תיקון/החלפה/הוספה של רכיב/אביזר/מערכת במערכת 
ההשקיה בכללותה, יהא תואם במדויק את רכיבי/מערכות ההשקיה 

 החדשות/מחודשות.
 

קרקעית, -הוראה זו הינה גורפת וכוללת ומתייחסת הן לצנרת עילית/תת               
זים/מגופים, אביזרי/רכיבי חיבור למיניהם, ראשי המערכת על כל בר

 תחולתם ורכיביהם וכל אופני הביצוע/החיבור הנדרשים.

 
 אביזרי ההשקיה יסופקו ע"י הרשות.              

 
מערכת השקיה וכל אביזריה הקבועים יימסרו לתחזוקת הקבלן,  במועד  .28.3.1.3

 תחילת הביצוע של החוזה.

 
 

ה הכרוכות בשמירת תקינותה המלאה של מערכת ההשקיה כל עלויות העבוד .28.3.1.4
 הינן על חשבון הקבלן.

 
פי מפרטי החברה/הגוף ששדרג -ביצוע תיקונים במערכת ההשקיה, יהא על .28.3.1.5

 פי הנחיות העירייה.-את מערכת ההשקיה ו/או על

 
הקבלן יהיה אחראי, בתקופת עבודתו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של  .28.3.1.6

  מערכת ההשקיה המחלקת.
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-מנקודת חיבור המים להשקיית שטח מגונן כלשהו -פריצות מצנרת השקיה .28.3.1.7
שעה ממועד בו עודכן הקבלן טלפונית בדבר -יתוקנו מיידית ולא יאוחר מ 

שעות כל התקלות )נזילות ודליפות(  6התקלה. בנוסף על הקבלן לתקן תוך 
ות יש בצנרת ובאביזרים. תקלות רציניות הכרוכות באובדן כמויות מים גדול

 לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. 
 

 
במקומות בהם אין מערכת השקיה קבועה, או קיימת מערכת השקיה אשר אינה  .28.3.2

תקינה זמנית, יספק הקבלן ויתחזק השקיה ניידת, אשר על הקבלן לקבל אישור 
 . המפקח לתקינותה. מוסכם, כי מערכת זו תהיה רכושו של הקבלן

 
 

 זקיפי ממטירים .28.3.3
 

יש לייצבם, במידה ויש הפרעה של שיחים ועצים לפעולת הממטיר, יש לבצע גיזום 
 מ'. 1.5מתאים או להגביה את הזקיף או להעתיקו ממקומו בטווח של עד 

 

 ממטירים .28.3.4
 

בכל תקופת ההסכם, יידרש מן הקבלן להחליף פיות סתומות/פגומות וממטירים 
. על הקבלן יהיה אספקת החלקים ע"י הרשותפי הצורך ו-תקינים על-בלתי

ידי המפקח. אספקת הרכיבים, -להשתמש אך ורק בממטירים ופיות מאושרים על
 התיקון והעבודה יהיו על חשבון הקבלן.

 

 ממטירי גיחה .28.3.5
 

הקבלן יקפיד על גזרת ההמטרה/התזה וימנע את השקיית השוליים. הקבלן  .28.3.5.1
 יקפיד על זווית ההצבה של הממטירים.

 
ממטיר אינו מתרומם או אינו שוקע בחופשיות יש לפרק אותו יחד עם אם ה .28.3.5.2

מנגנון ההקפצה מתוך קופסת המגן שלו, לנקות את החול, האבנים והלכלוך 
כך יש לפתוח את -וכן את שלוחות הדשא, שנכנסו וששקעו בקופסה. אחר

הברז המפעיל ולשטוף היטב את נקודת הממטרה ואת הממטיר עצמו עם 
צה, להרכיבם חזרה, להפעיל שנית ולהיווכח אם אמנם הממטיר מנגנון ההקפ

 מתרומם, מסתובב ושוקע בצורה חופשית ונכונה. 

 
להחליף את הדרוש בו, כגון: הקפיץ,  -כן יטופל מכסה הממטיר-כמו             

 התושבת, הטבעת וכו', ולוודא שהמכסה צמוד כראוי לציר הממטיר.
 

א או שקועים יותר מדי או שפני קרקע ממטירי גיחה גבוהים מפני הדש .28.3.5.3
 2-1המדשאה שמסביב להם גבוה מדי )מכסה הממטיר השקוע צריך להיות 

ס"מ מתחת לגובה הכיסוח הקבוע של המדשאה( יש להרים או להוריד את 
 גוף הממטיר, לגובה הנכון.

 
בכל עת שיבוצע תיקון כלשהו בממטיר יש לשתול "מרבד" של דשא חי )עם  .28.3.5.4

ס"מ לפחות, מיד עם סיום התיקון,  5וד לשורשים( בעובי של גוש קרקע צמ
מסביב וצמוד למכסה הממטיר. את הפלטה יש להדק תוך כדי הצפה במים, 

 שתהיה מפולסת עם הדשא שמסביב לה.
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על הקבלן חלה האחריות המלאה להשלמת הממטירים/מתזים ו/או  .28.3.5.5
הפגוע וזאת על לתיקונם, במקרה גניבה או ונדליזם  באביזר זהה לזה החסר/

 חשבונו. 

 
טוען הקבלן כי לא ניתן לרכוש את האביזר החסר בשל הפסקת  .28.3.5.6

ייצורו/שיווקו, חובה עליו להביא לכך סימוכין בכתב לשביעות רצונו של 
המפקח ולהציג בפניו חלופה מקצועית תקינה ותואמת בספיקה ונתוני 

 לאותו מקום ושימוש. -הפיזור
 

 טפטוף .28.3.6
 

ולבדוק את כל הקווים ולראות היכן יש נזילות, קרעים בכל השקיה יש לעבור  .28.3.6.1
או טפטפות סתומות, במידת הצורך יש לתקן נזילות ולהוסיף במקומות 

 הסתומים טפטפות תקינות שאושרו בידי המפקח. 

 
כולל  יש לבדוק את הייצוב של הקווים תוך שמירה על מרחקי השלוחות .28.3.6.2

 המפקח. פי הנחיות -ע"פ התוכניות או על התקנת עוגנים

 
ייצוב השלוחות ייעשה באמצעות יתדות בצורת האות "ח", ממוטות פלדה  .28.3.6.3

ס"מ ובמרחקים שלא יעלו  45מ"מ, באורך כולל של  6מגולוונת בקוטר -בלתי
 מטר בין יתד ליתד.  2.5על 

 
אחת לחודש על הקבלן לפתוח את קצוות הקווים )או את המנקזים באם  .28.3.6.4

מערכת. משך השטיפה לפי הנחיות קיימים( ולערוך שטיפה יסודית של ה
המפקח. לאחר מכן, יש לאפשר למים להתנקז ואז חוזרים וסוגרים את סופי 
הקווים. סופי קווי הטפטוף וקווי החלוקה יהיו סגורים בסופיות/סגרים 

 ייעודיים ולא בקשירה כלשהי.

 
 
 
 
 

לא יאושר להתקין מחברי שן מסוג כלשהו וכל המחברים יהיו מסוג מצמד  .28.3.6.5
 "פלסאון" או ש"ע.של 

 
הקבלן יחליף צנרת ישנה, בלויה, שחוקה ו/או יבשה, אחת למספר חודשים  .28.3.6.6

 או בהתאם לצורך ו/או בהתאם לתכנית עבודה שנתית שתוכן לעניין זה. 

 
 

 עיבודי קרקע .28.4
 

לכלוך  אבנים,ריהוט,,אדם  הקבלן אחראי על כך ששטחי הגן יהיו נקיים מפסולת .28.4.1
 שנתיים.-בר חד או רב -ועשבי

 
שנתיים יודברו -בר רב-שנתיים יודברו בריסוס ו/או באופן מכני. עשבי-בר חד-עשבי .28.4.2

חומרים המאושרים ע"י איכות הסביבה עשבים לפי הנחיות המפקח,-בקוטלי
 ועל כל שינוי יש לבקש רשות המפקח.  ומשרד החקלאות,
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לא תהיה עשבייה קיצית או חורפית ירוקה או יבשה במשך כל ימות השנה בכל  .28.4.3
 השטחים המטופלים על ידי הקבלן.

 
ס"מ מהווה הפרה יסודית של  5בר, מסוג כלשהו, בגובה מעל -קיום עשבי .28.4.4

 החוזה/ההסכם.
 

העבודות הנ"ל יבוצעו פעם בשבוע או בתדירות שתיקבע ע"י המפקח. על הקבלן  .28.4.5
 להמשיך בעבודות בהתאם לרשום בסעיף זה בכל ימות השנה.

 
 

 זיבול ודישון .28.5
 

 .תמס-אינטנסיביים לרבות עצי רחוב ידושנו בדשנים מבוקריכל שטחי הגן ה .28.5.1

 
 מועדי הדישון יקבעו ע"י המפקח.  .28.5.2

 
 מיד לאחר גמר הפיזור וההצנעה יש להשקות עפ"י הוראות המפקח. .28.5.3

 
 הדברת מחלות ומזיקים .28.6

 

צמחייה, וינקוט בכל עצים וההקבלן יבדוק בקביעות וברציפות את התפתחות ה .28.6.1
לות, מזיקים, נברנים, צרעות, דבורים וכו'. עם האמצעים למניעת והדברת מח

הופעת המחלה או מזיק כלשהו, יעשה הקבלן את כל הדרוש להדברת המחלות ו/או 
 המזיקים, בהתאם להוראות המפקח.

 
ריסוס, איבוק והזרקות ייעשו אך ורק בחומרים המומלצים על ידי המחלקה להגנת  .28.6.2

ראות חוק הגנת הצומח ועל הצומח במשרד החקלאות, תוך הקפדה מלאה על הו
 הוראות היצרן.

 

השימוש בחומרי הדברה יהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן עליו להכיר היטב  .28.6.3
 את אופני השימוש ואת המגבלות שהוטלו על ידי רשויות הבריאות.

 

בכל מקרה בו טעון השימוש בחומרי הדברה על ידי הקבלן רישיון מתאים מאת  .28.6.4
ן בעצמו ועל חשבונו לקבלת הרישיון הדרוש, השימוש הגוף המוסמך, ידאג הקבל

 בחומרי הדברה במקרה כאמור יהיה לאחר קבלת הרישיון.
 

הקבלן התחייב בזאת כי החיסוי בביטוח האחריות החוקית כלפי הציבור )צד ג'(  .28.6.5
יכלול כל נזק אשר יגרם לצד ג' ו/או לעירייה עקב שימוש בחומרים כימיים/הדברה 

 מצד הקבלן.
 

ן מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את המועצה בגין כל תשלום נזק אשר הקבל .28.6.6
 יגרם לצד ג' ו/או לעירייה עקב שימוש בחומרים כימיים/הדברה מצד הקבלן.

 
 
 

 טיפול בצמחייה .28.7
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מועד ביצוע כל הפעולות יהא מותאם למיני הצמחים ובהכללה צמחים נשירים יטופלו 

 ובהתאם לדרישות המפקח. ם יטופלו באביבעד ונשירים מותני-בחורף וצמחים ירוקי
 

 טיפול בעצים .28.8
 

ובכלל זה: מטר, שבאחריות הקבלן,  6עד גובה בעבודה כוללת טיפול מלא בעצים  .28.8.1
עקירות, גיזומים ועיצובים, שמירה על עיצוב העצים, הסרת ענפים וזיזים יבשים, 

אחרים,  הרמת הנוף ודילולו, הגנה מפני רוחות, כוויות שמש, קרות ופגעי טבע
מטר מן העץ(, שמירה על שלחות העצים,  3 -ניכוש עשבייה סביב העץ )ברדיוס של כ

 נטיעת עצים והעברת עצים בהתאם לדרישת המפקח.

 
גיזום העץ ייעשה בעונת השנה המתאימה, כפי שיקבע על ידי המפקח. הגיזום יבוצע  .28.8.2

לקים ללא בהתאם להוראות המפקח בכלים מכנים או ידניים, מושחזים היטב. ח
 קריעת רקמות וללא השארת זיזים. 
 המפקח.פי הנחיות -מיקום הגיזום/ניסור יהא כנדרש על

 
 -ס"מ או פחות( יימרחו כל הפצעים 10ס"מ  130בעצים צעירים )קוטר גזע בגובה 

 ס"מ ומעלה. 1.5מקוטר  -בכל העץ
 
 

בעונת  מטר יבוצע אחת לעשרה ימים 2.5ניקיון הגזע מפריצת ענפים, עד לגובה  .28.8.3
 הקיץ. הקפדה מיוחדת תהיה בעצי הזית. 

גיזומי הנוף לטיפוח שלד מתאים, לרבות עיצוב השלד של עצים צעירים, יבוצעו 
 אחת לחודש.

 
 

יש לבדוק בקביעות וברציפות את כל קשירות הסמוכה, ולוודא שהקשירות אינן  .28.8.4
ולהחליף  להחליפן. כן יש לחזק ולתקן קשירות שהתרופפו -פוגעות בגזע ואם כן 

 -סמוכות פגומות. תמיכת העצים הצעירים תיעשה ע"י סמוכות עגולות שאורכן כ 
ס"מ אחיד לכל אורכו ככל האפשר, קלופה ומחוטאת  6מ' וקוטרן לפחות  2.50

 בחומר חיטוי מאושר. 
ס"מ מגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. גזע  40הסמוכה תינעץ במרחק 
ס"מ מעל פני  50 -ס"מ לפחות החל מ  40מרווחים של העץ ייקשר לסמוכה ב

 הקרקע עד למקום הגבוה ביותר לפני הצמרת המתאימה לקשירה. 
 

ס"מ. באישור המפקח  4מ"מ ורוחבן  1אופן הקשירה: רצועות "שמשונית" שעוביין  .28.8.5
תותר קשירה בחוט או בחבל, ואז יש להגן על נקודות החיכוך של החוט בגזע העץ 

ת החוט בנקודות אלו לתוך שרוולים של קטעי צינור פלסטי גמיש. על ידי השתל
 ההצטלבות במרכז המרחק בין הגזע לסמוכה.  -8הקשירה תהיה בצורת הספרה 

 

על הקבלן לשמור על תקינות מגיני העצים מפלדה. במידה וייפגעו )בכיפוף/ שבירה/  .28.8.6
ו אם זה בשעת אפיל -פגם בצבע( יש להחליפם בחדשים. מגיני פלדה הנוגעים בעץ

 יותקנו/יעוגנו מחדש. -רוח חזקה
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על הקבלן לשמור על פתחי העצים ברחובות נקיים לחלוטין. במדשאות ישמור  .28.8.7
 1.0מטר, או בקוטר  1.0הקבלן על ריבוע או עיגול ללא כל שלוחות דשא באורך צלע 

 מטר מגזע העץ.

 
חרמש מכני, בר תושג במכלול אמצעים לרבות הפעלת -שמירת הניקיון מעשבי .28.8.8

הדברה כימית, עישוב ידני בכלים מתאימים. האמצעים יוצגו לאישור המפקח מעת 
 לעת.

 
חל איסור להשתמש בחרמש מכני בקרבת עצים מכל סוג וגודל, אלא אם מוגן חלקו  .28.8.9

 התחתון של הגזע במגן פלסטיק קשיח ועמיד לפעולת החרמש. 

 
בלן לנקות את השטח בין עצים הנטועים לאורך רחובות בהם אין מדרכה על הק .28.8.10

בר ירוקים -מטר מכל צד מעשבי 3העצים הנטועים וכן משני צדי העץ ברוחב של  
ויבשים מדי חודש בחודשו במשך כל השנה. רצועות אילו לא ימדדו כשטחי בור 

 אלא הדרישות לגביהן כלולות בכלל הדרישות לאחזקת עצי רחוב.
 
ות ואין להם רשת השקיה. אם על הקבלן להשקות עצים הנטועים לאורך רחוב .28.8.11

 אין נקודות מים ברחוב, על הקבלן להשקות את העצים באמצעות מיכל מים נייד. 

 
אספקת מיכל נייד תהא על חשבון הקבלן. תכיפות ההשקיות: לפחות אחת  .28.8.12

לאוקטובר. תוספות השקיה לעצים: בשל עצירת גשמים  20למרץ ועד  20 -לחודש מ
 ו/או בשנות בצורת.

 
 
 שיחים וצמחי כיסוי-בשיחים ובניטיפול  .28.9

 

  :שיח-עיצוב שיחים ובני .28.9.1

 
נדרש גיזום שוטף למניעת  -שיחים הגדלים בקרבת מדרכה ו/או כביש/חנייה .28.9.1.1

 חדירת נוף השיחים לתחום הנ"ל. 

 
בנוסף לגיזום תכוף )יחסית וככל שנדרש לפי עוצמת/קצב הצימוח של השיחים(  .28.9.1.2

להחדרת אור לחלקיו הנמוכים על הקבלן לבצע גיזום ודילול פנים השיח 
 והפנימיים של השיח. 

 
בשיחים שאינם גדלים במקומות שצוינו לעיל אין צורך לבצע גיזום תכוף. על  .28.9.1.3

הקבלן לסכם עם המפקח לאיזה גובה יותר לשיחים להתרומם והפעולות 
הן הסרת ענפים יבשים ופתיחת הנוף לאור בחלקים  -באופן שוטף  -הנדרשות 

 יח.הפנימיים של הש

 
מראש  -פי הוראת המפקח-פעולת חידוש נוף לשיחים תבוצע אך ורק על .28.9.1.4

 תוך ציון המיקום ומיני השיחים לביצוע הפעולה. -ובכתב

 
 20-30בגובה  -חידוש נוף אשר פירושו הוא גיזום נמוך עד קרוב לבסיס הצמח  .28.9.1.5

 פי הנחייה מפורשת של המפקח.-ס"מ יבוצע אך ורק על
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נדרש רצף פעולות לשמירת הגזע והרמתו האיטית גזע -על-בשיחים מעוצבים .28.9.1.6
ושמירת היקף הצמרת )"הכותרת"( של השיחים. במיוחד חובה על הקבלן 

 שבועיות להסרת נצרים מבסיס השיח.-לבצע פעולות שבועיות או דו

 
בשטחי שיחיות אין לבצע פעולות קלטור/עידור הקרקע אלא במקומות  .28.9.1.7

 ייה הצנעה.החשופים מצמחייה ובאם ניתן דישון המח

 
הדברת עשבים תבוצע באחד האמצעים כפי שצוין במקומות אחרים במסמכי  .28.9.1.8

 מכר/חוזה זה.
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 צמחי כיסוי .28.9.2

 
הפעולה החשובה בצמחי כיסוי הינה השלמת הגושים לקבלת כיסוי מלא,  .28.9.2.1

 בר. -שהינו תנאי להפחתה ניכרת בהתפתחות צמחי

 
ע בחרמש מכני או מעת לעת נדרשת הנמכת נוף/חידוש נוף הצמחים וזה יבוצ .28.9.2.2

כלי מתאים אחר והפעולה תכלול סילוק החומר הנגזם והעברתו כנדרש 
 לערמות קומפוסט או למקום שתיקבע העירייה.

 

 
 הטיפול בוורדים .28.10

 
 גיזום ורדים .28.10.1

 
 כללי  .28.10.1.1

 
גיזום הורד נועד לשמור על מבנה שיח הוורד, לעודד פריחה ולשמור על איזון 

יזום חורפי לבין קיטום להורדת פרחים בין צמיחה לפריחה. יש להבדיל בין ג
 ולקבלת גל פריחה נוסף.

 
 גיזום חורפי .28.10.1.2

 
כל טיפול הגיזום והאחזקה שתוארו לעיל הינם בנוסף לטיפול השגרתי )ניקוי, 
עידור, דישון וזיבול, השקיה, הדברת מחלות ומזיקים,( לרבות הגיזום שנתי 

 בחורף לעיצוב וחידוש נוף הוורד.
 

 דרישות הגיזום .28.10.2

 
 -יזום חורפי יעשה אחת  לשנה עם מיד הופעת סימני התנפחות הפקעים ג .28.10.2.1

 עד אמצע מרץ.  –בחודש פברואר 
 
בגיזום החורפי יש להקפיד על בניית שיח הורד כגביע פתוח לחדירת אור ואויר  .28.10.2.2

 לאזור לב )"תפוח ההרכבה"( הורד. 

 
פי זן הורד. זרועות עפ"י או 4-7ס"מ, משאירים  60-80גובה הגיזום הינו בינוני  .28.10.2.3

 בדים. -בכל זרוע גוזמים מעל עיניים חיצוניות על בדים ובני
 

 אין לגזום זרועות מבוגרות בהם יש קוצים אפורים או לבנים.  .28.10.2.4
בזמן הגיזום יש להחליף, בהדרגה, זרועות ותיקות שהתעצו בענפי מים וכן 

 להסיר ענפים חולים וצולבים. 

 
ים מתחת למקום ההרכבה. סילוקם כן יסולקו נצרים) "סורים"(, היוצא-כמו .28.10.2.5

 יבוצע  עד למקום יציאתם וללא השארת זיז.
 

 יש לנקות את מקום ההרכבה וכל הפצעים הקיימים באזור זה.  .28.10.2.6
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לאחר הגיזום יש למרוח במשחת עצים מסוג שיקבע המפקח והשימוש עפ"י  .28.10.2.7
 הנחיותיו. 

 
בין  -יתחובה להקפיד על שימוש במזמרה חדה ומכוונת.תישמר סניטציה מירב .28.10.2.8

 ורד לוורד יש לטבול את המזמרה בתמיסת חיטוי.
 

 גיזום הוורדים יבוצע בהתאם לדרישות המפקח ולסוג הוורד. .28.10.2.9
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 הטיפול במדשאות .28.11

 

 בר -ניקיון המדשאה מעשבי .28.11.1
 

בר. העישוב ייעשה -על הקבלן לשמור בקביעות על ניקיון המדשאות מעשבי
ם לשימוש בגן הנוי ובאישור עשבים מאושרי-בעבודת ידיים או בריסוס בקוטלי

 מוקדם של המפקח.
 

 כיסוח הדשא .28.11.2
 

ובהתאם דרישת  ייעשה בהתאם לטבלת כיסוח דשא שנתית .28.11.2.1
 .המפקח

 
ימים  3 -ימים אחרי גשם ו  4אין לעלות על השטח למטרת כיסוח  .28.11.2.2

 אחרי השקיה.

 
ס"מ מפני  5גובה הדשא של מדשאות "קיקויו" לאחר הכיסוח יהיה  .28.11.2.3

 מקרקע ולא ממרבד הכסוחת(. הקרקע )המדידה תבוצע

 
ס"מ לפחות. לאחר כל כיסוח על  10פסי הכיסוח יהיו בחפיפה של  .28.11.2.4

הקבלן לאסוף את הכסחת באופן מכני או ידני ולפי הנחיות המפקח. 
שעות ובשום אופן  6 -פני המדשאה יותר מ-אין להשאיר כסוחת על

 אין להשאירה לערב/לילה שלאחר הכיסוח.

 
יות אטומות וחזקות, עשויות מחומר כסחת הדשא תוכנס לשק .28.11.2.5

מתכלה. השקיות ייקשרו בחוזקה, ויונחו בסמוך למתקנים לאצירת 
 אשפה בהתאם לימי פינוי הגזם מן העיר.

 
 

 

 טיפול בשולי הדשא .28.11.3
 

 שלוחות דשא החורגות משולי המדשאה ייעקרו ויסולקו.  .28.11.3.1

 
שולי הדשא ייחתכו בצורה חדה וחלקה בקווים ישרים או מעוגלים  .28.11.3.2

וכנן והקבלן נדרש לתקן את קווי השוליים אשר אינם תואמים כמת
 את התכנון ו/או שונו במהלך אחזקה קודמת. 

 
ריסוס קנטים ב"ראונד אפ" או ש"ע מותנה באישור מוקדם ובכתב  .28.11.3.3

מהיבט המופע, סיכון  -דעתו הבלעדי-של המפקח וכפוף לשיקול
אין  לצמחייה סמוכה או כל שיקול אחר. הריסוס יבוצע רק כאשר

 נושבת רוח. 

 
היה וייפגעו צמחים שכנים בתוך שטחי הגנים באחזקת הקבלן ו/או  .28.11.3.4

 מחוצה, להם יהא חייב הקבלן בנזיקין ובהשבת המצב לקדמותו. 
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 דישון דשא .28.11.4
 

אוקטובר בדשנים בשחרור איטי, -על הקבלן לדשן את המדשאה בחדשים אפריל 
 בתיאום מוקדם עם המפקח ולאחר אישור המנהל.

 
 ל הדשאדילו .28.11.5

 
אחת לשנה, באביב ולפני הדישון, יש לדלל ת המדשאות במדללת דשא לפי 

 הוראת המפקח ולסלק את כל החומר שהוצא על ידי הדילול מהשטח.
 

 יישור שטחי המדשאה .28.11.6
 

בטרם עונת החורף ובדרך כלל לאחר הדישון, יושרו המדשאות על ידי פיזור 
 ידרוש זאת המפקח.שכבת קרקע פורייה בכל השקעים והבורות, כאשר 

 
 
 

 טיפול בקרחות בדשא .28.11.7
 

במקומות בהם קמל הדשא או לא נקלט )"קרחות"(, יכשיר הקבלן  .28.11.7.1
את הקרקע וישתול שתילת מילואים, בהתאם להוראות המפקח. 
הטיפול בקרחות כולל הכנת הקרקע, זיבול ושתילת דשא בשיטת 

 "המרבדים"  ובמין הדשא שהיה במקום.
 

 דשא על חשבונו. הקבלן יספק את מרבדי ה .28.11.7.2
 

 
 שתילת מילואים והגנתם .28.12

 
הקבלן אחראי להתפתחותם התקינה של כל הצמחים הקיימים בשטחי  .28.12.1

 העבודה.

 
כל אימת שחלק כלשהו מצמחית הגן יתייבש, ו/או ייפגע, ו/או יראה סימני ניוון  .28.12.2

אם בשל פגעי טבע או אדם, יהא  -מובהקים, לאחר מתן "צו התחלת העבודה"
שתילת מילואים בצמח זהה לזה שנפגע, )עץ, שיח או צמח  על הקבלן לשתול

 הכול על חשבון הקבלן. -כיסוי(

 
 מידות הצמחים והמכלים של שתילת המילואים יהיו: .28.12.3

 
ליטר, למעט ערערים, שיישתלו  3צמחי כיסוי מעוצים: מיכל של  .28.12.3.1

 ליטר.  4במיכל של 

 
 .1צמחי כיסוי עשבוניים: מיכל של ליטר  .28.12.3.2

 
 חשופי שורש בחורף בלבד: אין לנטוע ממכלים. -ורדים מורכבים  .28.12.3.3

 
 ליטר. 3ורדים מריבוי וגטטיבי: מיכל של  .28.12.3.4

 
 ליטר. 25מיכל של -ערערים מזנים זקופים .28.12.3.5
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 ליטר. 8-10מיכל של  -מטפסים .28.12.3.6

 
 גדול". -8ליטר גודל "מס'  50עצים: מיכל של  .28.12.3.7

 
 ".9עצים מעוצבים מהאדמה: "גודל מס'  .28.12.3.8

 
 

 מראש ובכתב. -ישור המפקחכל שינויי בסוג הצמחייה טעון א .28.12.4

 
כל עבודות האחזקה יחולו גם על כל שתילת מילואים שביצע הקבלן, לרבות  .28.12.5

 חובתו להתקין אמצעי הגנה יעילים כנגד פגיעה בצמחים הצעירים.

 
 שתילת עונתיים .28.13

 
פעימות  4עונתיים בהיקף של  /פרחיםהקבלן מתחייב בזאת לשתול שתילים .28.13.1

 יים בשנהאלף שתילים עונת 200בשנה סה"כ 

 
 המפקח. ום יאבתוצעו בידי הקבלן ובמועדי השתילה י .28.13.2

 
 

הקבלן יישא בעלויות הכרוכות בהכנת השטח לשתילה, ללא תוספת תשלום  .28.13.3
 כלשהי. עלות השתילים עצמם תהיה על חשבון העירייה.

 
הקבלן יישא באחריות לקליטת השתילים, גם במקרים ובהם נגרם להם נזק  .28.13.4

הר כי מחובתו של הקבלן להתריע עוד בטרם נרכשו עקב פגעי מזג אוויר. מוב
השתילים המיועדים, בפני שתילים אשר לדעתו אינם מתאימים לאזור עכו או 
על תכונות מיוחדות של השתילים. ככל שהקבלן לא יתריע כאמור, מחובתו 

ידי המנהל את כל השתילים המצויים -להשלים במועדים שייקבעו על
 .  מזג אווירבשטחים שניזוקו עקב פגעי 

 
בטרם שתילת הצמחים העונתיים על הקבלן לרבד את שטחי השתילה בשכבה  .28.13.5

)אלא כבול  30%טוף ו  30%קומפוסט,  30%ס"מ תערובת קרקע קלה:  20של 
אם יש כבר שכבה כזו במקומות המיועדים לעונתיים; הוכחה בדבר קיום שכבה 

 . (פי אישור בכתב בלבד של המפקח-אך ורק עלכאמור תהיה 
 

מוסכם בזאת כי כל עלות השתילה מוטלת על כתפי הקבלן, לרבות, מחיר עלות  .28.13.6
  החומרים, הדישון, העבודה, הובלה, פריקה ופיזור חלה על הקבלן.

 
 ניקיון השטחים .28.14

 

הקבלן אחראי בלעדי לניקיון כל השטחים שנמסרו לאחזקתו. בשטחים שהינם  .28.14.1
יו"ב, אחראי הקבלן רק מדרכות, רחבות, משטחי גומי יצוק, ארגזי חול וכ

 לניקיונם משאריות וחלקי צמחייה וכן חול או עפר שמקורו בשטח גינון צמוד.
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על הקבלן לנקות כל יום, לרבות ביום שישי וערבי חג )אשר יחשבו לימי עבודה  .28.14.2
ידו, מכל -מלאים(, אך לא בחגי ובמועדי ישראל, את השטחים המטופלים על

 פסולת.

 
 

ידי -לן בכל יום, על חשבונו, למקום פינוי מאושר עלהפסולת תפונה בידי הקב .28.14.3
 העירייה. 

  
בכל יום על הקבלן לסלק את הגזם, שאריות הצמחים, עלים, כסוחת הדשא וכל  .28.14.4

פסולת צמחית ו/או אחרת למקום המאושר. יש לסלק את הפסולת בשקיות 
 ניילון שיסופקו ע"י הקבלן.

 

( 2011פי התקנות העדכניות )-השימוש במפוח, מסוג כלשהו, כפוף להגבלות על .28.14.5
 והוראות העירייה מעת לעת.

 
לא יהווה הדבר כל עילה  -ככל שיוטלו מגבלות על השימוש במפוחים למיניהם .28.14.6

 לשינוי דרישות הניקיון ו/או שינוי במחירי היחידות ו/או תוספת מחיר כלשהי.
 

 חיפוי גזם .28.15
 

עדי, להורות על דעתה הבל-מוסכם בזאת כי לעירייה נשמרת הזכות, לפי שיקול .28.15.1
 עץ על קרקע, לרבות חיפוי הקרקע בין צמחים.-ביצוע חיפוי בשבבי

 
במידה והעירייה תחליט על חיפוי גזם, תינתן הנחייה לקבלן לבצע את החיפוי  .28.15.2

עץ על פני הקרקע בשטחים שיורה המפקח, ובמקביל יורה לבטל -בשבבי
 במקומות אלה את פעולת הקלטור הנדרש.

 
 

שות מכרז/חוזה זה על הקבלן לקלטר בתכיפות את כל שטחי פי דרי-היות ועל .28.15.3
הגינון, יבוצע החיפוי )אספקה, הובלה ופיזור( בתמורה לפעולת הקילטור ומעבר 

 לכך הקבלן לא יקבל כל תשלום ו/או פיצוי כספי נוסף בגין החיפוי.

 
 החיפוי יכלול  את העבודות הבאות: .28.15.4

 
ט של המזמין הובלת שבבי העץ, ממקום כלשהו בתחום השיפו .28.15.4.1

 עירייה, לאתר העבודה.

 
 ס"מ. 8ביצוע פיזור השבבים בשכבה אחידה בעובי  .28.15.4.2

 
 חומר החיפוי יהא אחיד, ללא חומרים זרים. .28.15.5

 
את נבטי העצים/שיחים מהם  -ביצוע החיפוי מחייב את הקבלן להדביר ידנית .28.15.6

 הוכן חומר החיפוי.

 
בהם הינו קיים העירייה רשאית להורות לקבלן לחדש/להשלים חיפוי בשטחים  .28.15.7

פי מכרז/חוזה זה(, בשכבה בעובי -)גם אם בוצע לפני כניסת הקבלן לעבודה על
 פי הנחיות המפקח.-משתנה, והכל, על
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 טיפול בדומם: הדברת עשבים במשטחים קשיחים/דוממים .28.16

 
השטחים בהם חייב הקבלן לטפל הם אילו הכלולים בכלל שטחי הגן, לרבות  .28.16.1

ם משולבים צמחייה ומשטחים דוממים, אך לא תנועה וכיכרות, בה-שטחי איי
 יכללו שטחים מרוצפים.

 
הדברת העשבים תבוצע באמצעים כימיים ומכניים עם דגש על הימנעות  .28.16.2

מחשש מעבר החומרים לשטחי גן סמוכים  -עשבים שאריתיים-משימוש בקוטלי
 נגר והשקיה.-עם מי

 

חומרים,  -על הקבלן להציג בפני המפקח את תוכנית הפעולה שלו לנושא .28.16.3
 כלים/ציוד, מועדים/תכיפות ולקבל את אישורו ובכתב.

 
המשטחים לטיפול נכללים בכלל שטחי הגנים והפעולות הנדרשות הינן חלק  .28.16.4

 נפרד מכלל הדרישות לאחזקת שטחי הגנים.-בלתי
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 גינוןמכרז אחזקת שטחי 
 (2ג) נספח

 נוהל בקרה ודיווח
 

תקפיד על נוהל הבקרה והדיווח למנהל, וזאת על מנת לוודא כי הקבלן הזוכה במכרז יבצע  העירייה .1
 את העבודות נשוא המכרז, זאת על בסיס יומי.

 
הפרת הליך הבקרה והדיווח תזכה את העירייה בפיצוי המוסכם כמפורט בנספח הפיצויים  .2

 ((.4המוסכמים )מסמך ג)
 
אמצעות דיווח של הקבלן על בסיס יומני עבודה יומיים, הליך הבקרה יהיה על בסיס יומי, זאת ב .3

 אשר ימולאו באופן רציף, והכל בהתאם למפורט להלן: 
 

, יתייצב מנהל העבודה מטעם הקבלן, 07:30בתחילת כל יום עבודה, ועד לא יאוחר משעה  .3.1
 ידו באותו יום, מול משרדי אגף שפ"ע וזאת על מנת ביחד עם כל עובדי הקבלן המועסקים על

שהמנהל ו/או המפקח ו/או נציג מטעמם, יוכל לוודא התייצבות מלוא כוח האדם לביצוע 
העבודות, לבדוק את האופן שבו העובדים מופיעים )באופן התואם את ההסכם(, וקבלת 
דיווח קצר אודות תחולת העבודה שאמורה להתבצע באותו. ללא קשר לכל סנקציה המוטלת 

יהיה המנהל רשאי לדרוש את התייצבות מנהל העבודה על הקבלן בגין הפרת חובתו זו, 
 מטעם הקבלן, וכל צוות העובדים מטעמו בתום יום העבודה. 

 
עבור ביצוע העבודות  בפירוט: שבועייםעבודה  ןעבודה, ימלא הקבלן יומ שבועבמהלך כל  .3.2

העבודה  יומןמערב.  עכו; עבור מוסדות החינוך; עבור אזור התעשייה עכובתחום העיר 
ניתן להגיש,  השבועי העבודה ןיהיה בהתאם לנוסח המצורף לנספח זה. את יומ בועיהש

הקלדת הנתונים השונים, או לחילופין, יומן העבודה ימולא בכתב יד ברור וקריא. יומן  לאחר
עבודה שיימסר למפקח, שלא בהתאם להוראות סעיף זה, יוחזר לידי הקבלן, אשר יהיה חייב 

 שעות מיום קבלת היומן לידו. 4בתוך לתקן את חוסר הבהירות 
 
 

העבודה, ויאשר בשוליים של כל אחד מה את  ביומןהמפקח יבדוק את הנתונים המפורטים  .3.3
האמור בו. במידת הצורך, יחזיר יומן עבודה לידי הקבלן לצורך קבלת הבהרות או השלמות. 

ודה של אותו העבודה, ביחד עם יומן העב שבועהקבלן ישלים את החוסר ביומן עד לתום 
 . השבוע

 



 
 1/ 2018מכרז פומבי   

 בתחום העיר עכו אחזקת שטחי גינוןשירותי 

 

  

 68 

 גינון מכרז אחזקת שטחי                                                                                                 
 (3ג) נספח

 
 

 טבלת פיצויים מוסכמים בגין הפרת הוראות ההסכם
 לחוזה )מסמך ב' למסמכי המכרז( 22.3בהתאם להוראות סעיף 

 
 : 22.3פירוט טבלת הפיצויים המוסכמים, בגין הפרות ההסכם כאמור בסעיף  להלן, .1

 
 גובה הפיצוי תיאור ההפרה מסד
   
 בגין כל אירוע.  –לעובד  ₪ 150 עובדי הקבלן אינם לבושים כנדרש בחוזה 1
 למקרה.  ₪ 300 התרעה שנייה על נזילת מים באותו אתר 2
יים ס"מ דווחה פעמ 10עשביה בגובה מעל  3

 באתר
 למקרה.  ₪ 250

 למקרה.  ₪ 300 אי נעילת ארגזי ראש מערכת לאחר תיקון 4
שטח לא מושקה בהתאם לתכנית ההשקיה של  5

אקווה ו/או שטח לא מושקה בהתאם לתכנית 
 העבודה ו/או המפרטים הטכניים

 למקרה.  ₪ 300

שטח לא מכוסח בהתאם לתוכנית העבודה ו/או  6
 המפרט.

 למקרה.  ₪ 300

שולי דשא לא מטופלים בהתאם לתכנית עבודה  7
 ולמפרט

 למקרה. ₪ 150

לכל יום איחור. הפיצוי  ₪ 300 אי הגשת יומן פיקוח במועד הקבוע בהסכם. 8
הסופי יהיה בהתאם לסך כל ימי 
האיחור בהגשת יומן הפיקוח. 

 הפיצוי יהיה לכל מקרה בנפרד.
אי העסקת מספר עובדים כנדרש בהסכם. למען  9

הכוונה היא העסקת עובדים מדי  –הסר ספק 
יום ביומו, בהתאם למספר העובדים הנדרש 

 פי ההסכם.  -על

לעובד ליום. לעניין סעיף  ₪ 200
זה, העסקת עובד בכפל תפקידים 

 בניגוד להסכם, 

אי העסקת איש צוות ניהולי )מנהל עבודה,  10
מומחה השקיה, מומחה גיזום( בהתאם לנדרש 

 פי ההסכם. -על

לעובד ליום. לעניין סעיף  ₪ 400
זה, העסקת איש צוות ניהולי 
בכפל תפקידים בניגוד להסכם, 

 יהווה הפרה של ההסכם. 
לא התייצב הקבלן או אחד ממנהלי העבודה  12

 בפני מפקח הגינון, עד לשעה הנקובה בהסכם. 
 בגין כל היעדר התייצבות.   ₪ 300

יום פינוי גזם משטח מגונן עד לתום -אי 13
 העבודה. 

 לכל אירוע. ₪  1,500

גיע כונן בשעות שלאחר שעות העבודה לפי הלא  14
 קריאת המוקד.

לכל קריאה בה היה איחור  ₪ 350
 של הכונן. 

 לאירוע. ₪ 1,500 אי ניקוי שטח מגונן עד לתום יום העבודה.  15
 לאירוע.  ₪ 1,500 ט שטח מגונן עד לתום יום העבודהואיאי ט 16

 

 מים הנ"ל, יתווסף מע"מ כחוק.לסכו .2

 
 הסכומים המפורטים לעיל יהיה צמודים למדד הבסיס.  .3
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 מכרז אחזקת שטחי גינון

 (4ג) נספח
                              

                        
 

 רשימת כלי הרכב המבוטחים
 

 מס'
מס' תעודת  מס' רישוי תאור סידורי

 ביטוח חובה

מס' תעודת 
ד שלישי ביטוח צ

 רכוש

 תאריך תום
 הביטוח

   1. 

 

     

   2. 

 

     

   3 . 

 

     

   4 . 

 

     

   5 . 

 

     

   6 . 
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 מכרז אחזקת שטחי גינון

 (5ג) נספח
 

 רשימת חוקי עבודה
 
 

 ינוןאחזקת שטחי גמבלי לגרוע מהוראות כל דין מובהר בזאת כי הקבלן מחויב לשמור במסגרת מתן שירותי 
 בתחום העיר עכו על פי ההסכם בינו לבין עיריית עכו על הוראות החוקים שלהלן: 

 
 1945ומחלות משלוח יד )הודעה(, פקודת תאונות  -
 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -
 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -
 1953-חוק החניכות, תשי"ג -
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה -
 1957-חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז -
 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח -
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א -
 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו -
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 8סעיף  -
  1957-חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז -
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א -
 2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29סעיף  -
  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב -
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו -
 .1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"ז5יף סע -
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 מכרז אחזקת שטחי גינון
 (6ג) נספח

 
 
 

 תאריך : ___________         לכבוד

 עיריית עכו 

 , עכו 35ויצמן 

 "(העירייה)להלן: "

 

 

 ג.א.נ,

 
"הקבלן"(  בגין עבודות גינון   ____________________ )להלן:אישור על קיום ביטוחים של _____הנדון: 

, אחזקת מתקנים  כמפורט צמחיםטיפול ותחזוקת גינות , השקיה, שתילת צמחייה, גיזום, הדברת 
 )להלן: ו/או ביצוע עבודות נלוות  בנספח העבודות בחוזה בקשר עם הסכם לביצוע עבודות גינון 

 "העבודות(.
 

 ________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:אנו הח"מ ________
 
 אנו ערכנו עבור הקבלן ביטוחים בקשר עם ביצוע העבודות, המפורט להלן: .1
 

א. ביטוח אחריות חוקית  כלפי  
  הציבור )צד שלישי(  

 מס'________ פוליסה 

כיסוי אחריות על פי דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים 
ם על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הנשלחי

 הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות. 
 

 גבולות אחריות:                    
 

 
 לתובע, מקרה ותקופת ביטוח. ₪ 4,000,000

    הרחבות ותנאים 
 מיוחדים:

 קבלן והפועלים מטעמו.הביטוח מורחב לכלול את העירייה בגין לעבודות ה .1

 ייחשב כנזק לצד שלישי. עירייהנזק ל .2
כבלים, צינורות ומיתקנים תת קרקעיים )בכפוף לביצוע בירור אצל  הרשויות  .3

 .בקשר עם העבודות המוסמכות(
 .כלפי העירייה כיסוי תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי .4

רכב מעל לגבולות הביטוח כולל כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי  .5  
האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם מכוסים 

 על ידי בטוח רכב חובה.
 
 
 
 

 השתתפות עצמית: 

ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת ככול ויש שימוש ב .6
עבור  כיסוי  ללבטחו ב "ביטוח חובה" ייכלהתעבורה, שאין חובה חוקית 

 ₪ 2,000,000בנ"ל עד סך של קי גוף הנובעים משימוש נז
 

 .לכל מקרה ביטוח₪ 20,000אינה עולה על 
 ב. ביטוח חבות מעבידים 

 __________ פוליסה מס'     
כיסוי אחריות על פי דין כלפי כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בגין תאונות 

 .עבודה ו/או מחלות מקצוע שנגרמו בקשר עם העבודות 
 

 גבולות אחריות:     
 

 ש"ח לתובע, 6,000,000
 ש"ח למקרה ולתקופה. 20,000,000

 
 הרחבות ותנאים מיוחדים:  
 
 

כלפי עובדים המועסקים על ידי  לכלול את אחריות העירייההפוליסה מורחבת 
הקבלן בגין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע שנגרמו בקשר עם העבודות, היה 

   יחשב כמעבידם.תו
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 כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך ___________ עד תאריך _________ )כולל(. .2

 

 .עירייההקבלן ו/או ה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 ועובדיהן. תאגידים עירונייםו/או חברות בנות ו/או עכו עיריית  –לעניין אישור זה  עירייה""ה

 
 לים הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות נכל .4

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.עירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .א

 סעיף אחריות צולבת. .ב

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביוזמתנו ו/או לשנות תנאיהן לרעה, אלא לאחר  .ג
 לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. יום לפחות 60הודעה בכתב, במכתב רשום, עירייה שנמסור ל

 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח, .ד
 .חריג רשלנות רבתי ככל וקיים מבוטל

 

כל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא  .5
, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את הומבטחיעירייה על כלפי היופ

, מבלי שתהיה לנו זכות עירייהבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה ה
. למען הסר 1981 –"א לחוק חוזה הביטוח התשמ 59לשאת בנטל החיוב על פי סעיף עירייה לדרוש ממבטחי ה

 .הוכלפי מבטחי עירייהספק, אנו מוותרים על טענה של כפל ביטוח כלפי ה

 

 הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה. .6
 

 
 
 

                      _____________________________________                      __________________ 
    חתימת המבטח                                               שמות החותמיםתאריך                                                    
 

 
 

 פקס:_________ סוכן הביטוח: שם: ________________ טלפון:_____________
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 גינוןקת שטחי מכרז אחז

 (7ג) נספח
 כתב ערבות )ביצוע(נוסח 

 
 
 

 תאריך: _________          לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאית מס'                           .הנדון: 
 
 

כלפיכם ( אנו ערבים בזה "הקבלן"על פי בקשת ____________________ ת.ז/ח.פ. _____________ )להלן: 
מאות אלף ש"ח( וזאת בקשר להסכם ביניכם לבין הקבלן  ארבע)  ₪ ___________לסילוק כל סכום עד לסך של 

 בתחום העיר עכו. אחזקת שטחי גינוןלביצוע שירותי  
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור 
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  , 2018 ינוארמדד שפורסם עבור חודש ההתייקרות בין ה

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14הערבות, תוך 
בכל דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או 

 דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. ____________   ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 
 לא תענה.  _____________     דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. __________  לאחר יום

 
 שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה

 
 דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                                
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