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 מבוא 

טובין ו/או שירותי הקמת, שיקום לאספקת  הצעות מחירלהציע קבלנים בזאת ן מזמינה עיריית בית שא

 בהתאם ובכפוף למפורט במסמך זה ובנספחיו . ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים, הכל

 

 הבהרות

 לדיני המכרזים ואו לתקנות העיריות )מכרזים(. ואינו כפוף מכרז, הליך זה אינו . 1

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.אין העירייה מתחייבת . 2

 

 תנאים להשתתפות

במועד הגשת ההצעה )אלא אם נאמר  העומדים בכל התנאים הבאיםרשאי/ם להגיש הצעה, קבלנים 

 במפורש אחרת(:

 .)פטור או מורשה(עוסק מחזיק בתעודת הפרט או תאגיד המציע הינו . 1

באספקת שירותים ו/או טובין בתחום גינון, הקמת ו/או המציע הינו בעל נסיון בן שלוש שנים לפחות . 2

 .רלוונטי בגיוס, ניהול והעסקת פועלים נסיוןוכן בעל  שיקום ו/או תחזוקת ש"צפים וגנים ציבוריים

 ביצוע כל העבודות המפורטות ו/או שיידרשו.מחזיק החומרים והכלים הדרושים לצורך המציע  .3

ים ברשיונות /מציע וכל מי מטעמו המבצע עבודה/ות המצריכות הסמכה, רשיון וכיו"ב, מחזיקה. 4

ר להחזיק חומ"ס וכיו"ב כל אישור ו/או רשיון הנדרש על שותעודת גזם, אישור עבודה בגובה, אי)הדרושים 

בתנאי זה במועד הגשת ההצעה, יצרף להצעתו כתב  (באופן חלקי או מלא)מציע שאינו עומד  דין(.פי 

ימים קודם  7ישיג ויציג את כל האישורים הדרושים עד ולא יאוחר מ לפיו, אם יוכרז כזוכה, התחייבות 

 תחילת העבודה. 

 

 ש לצרף להצעהמסמכים שי

 .)נספח א'(. טופס הצעת מחיר מלא וחתום 1

 . תעודת עוסק פטור / מורשה.2

 . פירוט נסיון רלוונטי וממליצים )נספח ב'(.3

 נספח ג' חתום.לחילופין, . תעודות, רשיונות ו/או הסמכות רלוונטיים או, 4

 . אישור ביטוח חתום בנוסח המצ"ב. 5



 , חתום ע"י המציע. )ניתן להורדה גם באתר האינטרנט של העירייה( . הסכם, בנוסח המצורף6

 ₪. 15,000. המחאה בנקאית לפקודת עיריית בית שאן ע"ס 7

  ---שתצורף אליה המחאה רגילה )או לא תצורף המחאה( תדחה על הסף מובהר כי הצעה  ---

 ף(.הצעתו תדחה על הס –)מציע שלא השתתף בסיור  . השתתפות בסיור קבלנים8

 

 התכנית מבנה 

תחמים. אופן החלוקה וגבולות המתחמים מופיעים במפה השיפוט המוניציפלי חולק לתתי מתחום 

 המצורפת כחלק בלתי נפרד למסמך זה. 

 יש להציע מחיר נפרד לכל אחד מהמתחמים. 

ואין העירייה מתחייבת למסור לקבלן מאן דהוא,  מתחם מובהר כי לעירייה מסור שיקול דעת בלעדי 

כל מתחם מהווה  מסוים, אחד או יותר וזאת, אפילו תהיה הצעתו ההצעה הזולה ביותר למתחם/ים אלה. 

וככלל, מדיניות העירייה היא להפריד בין  פרויקט בפני עצמו והתקשרות בפני עצמה על כל המשתמע מכך

. אין העירייה מתחייבת לחפיפה בין זמני הטיפול ו/או ד לכל מתחםהמתחמים ולהתקשר עם קבלן נפר

 אורך תקופת ההתקשרות ו/או כל פרמטר אחר בין מתחם אחד למשנהו.

להקים, לשקם, לטפל ולתחזק בכל הצמחייה בגבולות קבלן שיוכרז זוכה במתחם מסוים, מקבל על עצמו 

סוח וטיפוח מדשאות, חצרנות, טיפול בשיחים , כי)נמוכים וגבוהים כאחד( המתחם לרבות, גיזום עצים

, ריסוס בפני עשבים שוטים )לרבות וצמחייה נמוכה, השקייה )תחזוקה, בקרה, התאמה וטיפול במערכות(

 עולה אחרת הקשורה לגינון השצ"פים כולל כל הכרוך בשיקומם. וכן כל פ  מדרכות ושבילים(

 

 שירותים ו/או טובין שאין לגלם במחיר

לטובת הקבלן בהתאם לתכנית  לגזםיבוצע ע"י העירייה )העירייה תציב מכולה  –. פינוי והטמנת גזם 1

 עבודה שתקבע ובתיאום מראש(. פינוי המכולה והעברת הגזם להטמנה / גריסה, תיעשה ע"ח העירייה. 

ת, מחברים צנרוברזים, סוללות, . אבזרים וחלקים למערכות השקייה )מחשבי השקיה, סולונואידים, 2

אינה מתחייבת אך משאירה אלה יסופקו ע"י העירייה ועל חשבונה. העירייה  .אין לגלם במחיר –וכיו"ב( 

אספקת הפריטים להזמין ולרכוש פריטים אלה מהקבלן בהתקשרות נפרדת, בכפוף לכל דין. את האפשרות 

 יה.או רכישתם מהקבלן תקבע במהלך העבודה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירי

 

 מציעים וסיור קבלנים מפגש

 .2017במאי  24קבלנים יתקיים ביום רביעי,  סיורמפגש מציעים ו

 בלשכת מנכ"ל העירייה, בניין העירייה, קומה ב', רח' ירושלים הבירה בית שאן. 10:00התכנסות בשעה 

 משך הסיור: כשעתיים. 



ניתן להשתתף בסיור באמצעות נציג /   ההשתתפות בסיור חובה. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תדחה.

 .בא כח

בסיור הקבלנים ייערך פרוטוקול ותינתן אפשרות להעלות שאלות. בסמוך לסיום הסיור, יופץ למשתתפים 

פרוטוקול הסיור וכן מענה לשאלות שעלו. מובהר בזאת כי כל סתירה בין מסמך זה וכל מסמך אחר לבין 

 האמור בפרוטוקול סיור הקבלנים.  שיפורט בפרוטוקול סיור הקבלנים, ייגבר

 

 מועד אחרון להגשת הצעות

בצירוף כל מסמך דרוש, יש למסור במעטפה סגור, בלשכת מנכ"ל העירייה, בניין העירייה  הצעות מחיר

 , בית שאן. 1קומה ב', רח' ירושלים הבירה 

לנה הצעות לאחר תתקב א)ל 12:00בחודש, בשעה  28המועד האחרון למסירת הצעות הוא יום ראשון ה 

 מועד זה(. 

 

 ניקוד ההצעות מנגנון 

 יקוד יחסי למציעים האחרים(נקודות למציע הזול ביותר. נ 50 - ניקוד בגין מחיר  50%

קודם עם  לשיקול דעת ועדת הרכש של העירייה על סמך היכרות ונסיון - ניקוד בגין איכות  50%

  אחר.  מסמך רלוונטיהמציע, מסמכים שצירף, חו"ד של לקוחות, המלצות וכל 

  



 נספח א' – טופס הצעת מחיר

 פרטי המציע

 : __________ שם פרטי )בעלים(: __________ שם משפחה: __________שם החברה / העסק

 ת.ז. / ח.פ. ________________________________

 ________________________טלפון נייד: _______

 דוא"ל: _____________@ ___________________

 

 הצעת מחיר 

מס'  
 מתחם

מחיר מקסימלי לחודש 
 לפני מע"מ

הנחה )באחוזים או 
 בש"ח(

סה"כ מחיר מוצע 
 שלחוד

 לפני מע"מ 

 הערות והבהרות

4 7,692  ₪    

כולל רח' ירושלים    ₪  6,420 5
 הבירה משני הצדדים

כולל שדרות הארבעה    ₪  8,130  6
  צדדיםמשני ה

 רבין הישנה    ₪ 5,100 א' 2

 רבין החדשה    ₪ 8,500 ב' 2

 

 ים אין לקחת בחשבון מוסדות חינוך המצויים בתחומם.בתמחור המתחמ

 

 פירוט נסיון –נספח ב' 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 טלפון   איש קשר   חברה / גוף

______________  ___________________  ______________-_____ 

______________  ___________________  ______________-_____ 

______________  ___________________  ______________-_____ 

______________  ___________________  ______________-_____ 

______________  ___________________  ______________-_____ 

  



 

 התחייבות לעמידה בתנאים -נספח ג' 

 

כל באעמוד  אני, הח"מ, __________________ )שם המציע( מתחייב בזאת כי במידה ואוכרז כזוכה,

 ימים לפני תחילת העבודה 7ואציג את כל האישורים, רשיונות והיתרים נדרשים לפחות דרישות הדין 

 

____________________    ____________________ 

 חתימה       תאריך 

  



 הנחיות ומפרט שירותיםחוזה, 
 

 :הגדרות

 .בית שאן עיריית - העירייה

עבודות  ביצוע על לפקח המנהל ידי על או/ו העירייה ידי על שמונה מי - או המפקח   המנהל

 .הקבלן

 קבלן כל ומורשיו המוסמכים, לרבות הקבלן של נציגיו הזוכה במכרז זה, לרבות הקבלן – הקבלן

 .העבודות בביצוע ומטעמו בשמו משנה,    הפועל

 

 . טיפול בגינות ושצ"פים 1

. הקבלן יטפל את כל שטחי הגינון שבאחזקתו מכל פסולת, לכלוך, ניירות, אריזות כלשהן 1.1

 וכיו"ב. בסיום הטיפול, על כל שטחי הגינון להיות נקיים מכל פסולת שהיא. 

ירכז אותה  נשורת עלים, ענפים, כסחת דשא וכו'הקבלן יאסוף את החומר האורגני שבגן כגון  1.2

 גן, ע"פ הנחיית המפקח. בנקודה אחת מאושרת ב

גזם ופסולת שאינה גזם )אם תהיה(, תונח ע"י הקבלן במכולה/ות ייעודית/ות שתוצבנה מראש  1.3

 ע"י העירייה. 

 על חשבון העירייה.  –פינוי המכולת להטמנה ועלויות ההטמנה  1.4

בהתאם  כמו כן ידאג הקבלן לניקיון הגן ממחלות ומזיקים, וידאג לטיפולי הגנת הצומח 1.5

 לצורך.

 . שמירה על שטח מגונן ונקי מעשביה2

לרבות מדרכות, כבישים, חצרות בתים משותפים,  -אחראי לכך שכל השטח באחזקתו הקבלן  2.1

יהיה נקי  מעשביה חד  -קרבת עמודי חשמל וכל מקום אפשרי בתוך התחום שבאחריות הקבלן 

  ם בעירייה.שנתית ורב שנתית, בהתאם להנחיות הפיקוח ולנהל הקיי

במקרה של הופעת עשביה עונתית יטפל בה הקבלנים באמצעים מכניים וכן יבצע טיפול מונע  2.2

תוך שימוש בחומרי ריסוס תקניים ומאושרים תוך שימוש בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לעבודה 

 בטוחה. 

 עשביה חד שנתית תכוסח עם המדשאה.  2.3

על חשבונו תוך שבועיים את הקטע שניזוק בשטחי דשא  במקרה של נזק לדשא, יחליף הקבלן 2.4

 מאותו סוג.

עד לקרקע, כדי לחסל עשבי חלוץ תוקפניים )חרדל, גדילן,  בררניבחורף, יבצע הקבלן  כסוח  2.5

 חלמית וכד'( ולעודד את התפתחות עשבי החורש הרצויים )שיבולת, חיטה, תלתן וכד(.



 רחים, גיאופיטים וחד שנתיים.הקבלן יעודד התפתחותם של מינים פו 2.6

במידת הצורך יבצע הקבלן חיסול ממוקד של מוקדי עשבייה רב שנתית תוקפנית )כגון: טיון  2.7

דביק, ינבוט השדה, הגא מצוי, סולנום זיתני, סולנום מקרין, שיח הטבק, אילנטה בלוטית, 

רים קונבנציונליים סעידה, קוצאב וכו'(  בכל השטחים שבאחזקתו על ידי מריחה זהירה בחומ

 מתאימים או בריסוס מבוקר, בכפוף לאישור המפקח.

 עשבי חורף אשר התייבשו, יכוסחו מיידית כדי לצמצם סכנה של  שריפות ונחשים בקיץ. 2.8

 במקרה של הדברה כימית בריסוס, על הקבלן לקבל את אישורו של המפקח.

יעשה שימוש בהדברה כימית  כתוספת  במקרים בהם לא יעזור טיפול מכני להדברת העשבייה, 2.9

ועזר להדברה האגרו טכנית, תוך מתן עדיפות לחומרים  המאושרים לשימוש בחקלאות אורגנית. 

הגבלת השימוש לחומרי ריסוס  אשר אינם פוגעים באדם ובסביבה  הוא אחד ההבדלים העיקרים 

 בין גינון רגיל ובין גינון אקולוגי. 

חודשית לטיפולים שוטפים -בשטח ויכין תכנית עבודה חודשית או דוהקבלן יערוך סיורים  2.10

 עונתיים וטיפולים מונעים.

בכל מקרה של פגיעה בצמחיה מכל סיבה שהיא, ישלים הקבלן על חשבונו את הצמחים  2.11

 שנפגעו.

לא תתקבל טענה כי חוסר ידע מקצועי או חוסר עדכון בגורמי הנזק ו/או באמצעים  לטיפול,  2.12

 ם הסיבה לפגיעה.ה

כל שתילות המילואים של צמחים שהתנוונו מכל סיבה שהיא יושלמו על חשבון הקבלן,  2.13

ובכפוף להנחיות המפקח. כל הצמחים יהיו בגודל של הצמחים שהתנוונו. תיתכן החלפת מיני 

  הצמחים עפ"י החלטת המפקח.

באם הפגיעה הינה מפעילות של קבלנים אחרים שהוזמנו ע"י העירייה, תשלם העירייה  2.14

 לקבלן את עלויות החלפת הצמחיה שנפגעה.

 . איכות הסביבה ופוריות הקרקע3

חל איסור מוחלט לפגוע באיכות הסביבה, בחי, בצומח הטבעי ובגידולים תרבותיים שבסביבת  3.1

סס ו/או ע"י נגר שלו, וכן לא יפגעו מי התהום ע"י חלחול ו/או נגר האתר ע"י רחף של החומר המרו

 וזאת בהתאם לתקנים המקובלים. 

באחריות הקבלן לפנות את  הפסולת של החומרים הרעילים בהתאם להוראות המשרד  3.2

 לאיכות הסביבה.

 על כל חלקיו הינו  באחריותו הבלעדית של הקבלן. 'כל האמור בסעיף ג 3.3

 . טיפול במדשאות 4



משטח דשא מכוסח בגובה אחיד ללא בורות או  –על המדשאה להיות בעלת מראה אחיד  4.1

 קרחות, נקייה מעשביה ובעלת גוון צבע אחיד וירוק.

יש לכסח באופן סדיר עם תחילת הצמיחה ועד חודש נובמבר . בחורף יש לכסח לפי הצורך  4.2

 ולפי הוראת המפקח.

 ס"מ. 3-4ה יש לכסח בגוב 4.3

 יש לאסוף את הכסחת בשקיות )יסופק ע''י הקבלן ועל חשבונו( באופן סדיר בסיום כל כסוח. 4.4

 

חל איסור על כיסוח מדשאות שבאיי התנועה עם חרמש, הכיסוח יעשה ע''י מכסחת דשא  4.5

 ידנית.

 יש לטפל  באופן שוטף וקבוע בשולי המדשאה כך שיהיו מיושרים עם קוו המדשאה. 4.6

אין לאפשר חדירת דשא לשיחים, עצים, שבילים, ומתקנים. ביצוע העבודה בחותך קנטים  4.7

 בלבד.

 .הטיפולים יבוצעו ע"י הכלים המקצועיים הנדרשים לשם כך.4 8

 :. הדברת עשבים5

כל השטח שבאחריות הקבלן, יהיה נקי מעשבים חד שנתיים  ו/או רב שנתיים. אופן הטיפול  5.1

בעשבייה יהיה אקטיבי )טיפול באמצעים מכניים וריסוס כנגד צמחייה שגדלה( ומניעתי )ריסוס 

 מונע(. 

 :. טיפול בשיחים6

טח,  או לפנותה במקרה של עשבייה שהוצאה בזמן הטיפול בגן , הקבלן חייב לסלקה מהש 6.1

 לפינת הגזם.

 הקבלן אחראי למניעת כל נזק שהוא למערכת ההשקיה בזמן העיבודים. 6.2

 שיחים וצמחים נמוכים ייגזמו בצורה ראויה ונאה, בהתאם לתדירות הטיפול בהם.  6.3

 . גיזום ועיצוב עצים וחורשות7

לשימוש במנוף גבוהה יהא כל עבודות הגיזום הנדרשות לתחזוקת העצים וכל הגיזום הנדרש  7.1

 על חשבון הקבלן.

 הגיזום יבוצע בהתאם להוראות המפקח שיינתנו ביחס לכל גיזום. הגיזום יכלול:  7.2

 גיזום של נוף העץ להקצרת ענפיו למניעת גידול הנוף.  -



 הרמת נוף לגובה עד שני מטר לפי דרישת הממונה.  -

 ר. דילול הנוף למניעת שברים ולהחדרת אור ואוי -

 גיזום תברואה )סניטציה( וסילוקם של ענפים יבשים וחולים. -

 גיזום ודילול העצים יבוצע כך שאדם יוכל לנוע באופן חופשי. -

 מטר לפי דרישת הממונה.  2חישוף הגזע יבוצע לגובה של עד  -

 . גיזום שיחים8

פריחה, חידוש  גיזום שיחים ייעשה על מנת לשמור על צורתם, לפקח על צמיחתם, לשיפור 8.1

 צמחים מבוגרים וגיזום גדרות חיות.

גיזום השיחים, מועד הגיזום, תדירותו ואופן הגיזום יעשו באופן שיתאים לכל מין בגן  8.2

 לאופי צמיחתו ולעונה.

גדרות חיות וצמחים השתולים במקום צר או מפריעים לשדה הראייה או למעבר, ייגזמו,  8.3

 לדרישת המפקח, מיידית. 

 שיחים מבוגרים שהתנוונו, יש צורך לחדשם. 8.4

בכל מקרה הקבלן חייב לדאוג לגיזום וסילוק ע"י דילול או הסחה של ענפי השיחים  8.5

 המפריעים בשבילים, חלונות וכד'.

הקבלן ישאף לאפשר לכל צמח לגדול לממדיו הטבעיים במקום בו הוא שתול. במקרים של  8.6

לים מאשר לצמצם את כולם. במקרים של צמח הדורש צפיפות, עדיף לדלל חלק מן השתי

 גיזום תכוף בגלל מיקומו או גובהו, יש לשקול להחליפו, בתיאום עם המפקח.

 . קשירה ותמיכה של עצים9

יש לתמוך בעצים צעירים בשנותיהם הראשונות עד לגמר עיצובם , כדי לקבל גזע חזק  9.1

 ויציב.

 בדקלים . טיפול10

 גיזום לדקלים קודם הבשלת הפירות ונשירתם אל המדרכה / כביש. על הקבלן לבצע 10.1

גיזום הדקלים, כגיזום כל עץ אחר על פי ההסכם, יכלול מנוף וכל ציוד דרוש, על חשבון  10.2

 הקבלן. 

סוגיהם  לכל הדקלים של ירוקים כפות וכן ופירותיהם היבשים הכפות את יגזום הקבלן 10.3

 בהתאם למפרט הדקלים של דישון ,השקיה .בשנה פעמיים לפחות המפקח להנחיות בהתאם

 .הטכני

 אחרי החורף )בסביבות חודש אפריל(.  (2סוכות  ( לפני1תמרים:  כפות גיזום ביצוע מועד

 על הקבלן לפנות את כפות התמרים והגזם למקום אשר יורה לו המנהל. 10.4

 

 . עבודות נוספות 11

הקבלן ועובדיו ע"פ דרישה  מהמפקח, עלות עבודות אלו עבודות נוספות אלו יבוצעו ע"י  11.1

 כלולה במחיר האחזקה השוטפת.



הקבלן יקיים עם מקפח מטעם העירייה סיורי ביקורת. הסיור יערך בתדירות סיור ביקורת:  11.2

עפ"י החלטת המפקח  בהתאם לטיב העבודה המבוצעת והצורך בפיקוח ובקרה. הודעה על סיור 

   תימסר לקבלן מראש.

במקרה של ליקויים או הערות לביצוע, יתקן הקבלן את כל הדורש תיקון, ע"פ הנחיות  11.3

המפקח.  סיור נוסף לאישור התיקונים יערך בכפוף לחוות דעתו המקצועית של המפקח. במקרה 

של אי מילוי הנחיות המפקח בזמן שהוקצב לכך יקוזז קנס מחשבון הקבלן בהתאם לטבלת 

 הקנסות המצורפת.

עם סיום תקופת האחזקה תתבצע מסירה סופית של כל מסירה עם סיום תקופת האחזקה:  11.4

 באחריות הקבלן למסרם כאשר הם נקיים מעשביה, ללא חוסרים השטחים שבאחזקת הקבלן. 

בצמחיה ומערכות ההשקיה  תקינות, מתפקדות היטב, וללא נזילות, הכול לשביעות רצון המפקח . 

כל ההשלמות ותיקוני הליקויים יהיו ע"ח הקבלן , גם אם אינו אחראי לקיום ליקוי זה, והוא לא 

    נגרם בגללו או בגלל עבודתו.

 . טיפול בחורשות ובשטחי גינון אקסנסיביים12

שטחים  שהוגדרו כשטחים לאחזקה אקסנסיבית ע"י העירייה  –ון אקסנסיביים שטחי גינ 12.1

שטחים השתולים בעצים, או במקבצי עצים שהוגדרו כחורשות ע"י העירייה  -והמפקח. חורשות  

 והמפקח בשטח.

, כולל ביצוע של כל תהטיפול בחורשות ובשטחי גינון המוגדרים לאחזקה אקסטנסיבי 12.2

לשמירת ניקיון כל שטח האתר מעשבייה, ניירות, פסולת או כל מפגע אסתטי הפעולות הנדרשות 

ובטיחותי שהוא. הכל בהתאם להוראות המפקח. במידה ויינתן אישור, ניתן יהיה להשאיר 

.  במידה והעשבייה מהווה העשבייה ירוקה בשטח, ולכסח אותה בסוף האביב לאחר התייבשות

מצעים מכניים, מדי חודש לכל אורך השנה או ע"פ מטרד אסתטי או בטיחותי, יש לכסחה בא

 ס"מ.  10הנדרש עד לגובה של 

 . ניקיון13

 

באחריות הקבלן לוודא כי הוא מותיר אחריו שטח נקי מעלים, גזם, זרדים וכל פסולת אחרת  13.1

 שהייתה קיימת קודם לכן בשטחי הגינון או שנוצרה בעקבות ו/או במהלך הטיפול בצמחים. 

יום העבודה, יבצע הקבלן סיור ויפנה כל שאריות האדמה, חול, כסחת דשא, פסולת עם ס 13.2

 וכד'.

הניקיון כולל הדברת עשבים הנובטים ומתפתחים בשטחי המדרך ובתעלות הניקוז וכיו"ב,  13.3

 בחומרים המאושרים לשימוש בחקלאות האורגנית, או המאושרים לשימוש ע"י המפקח.

 

  . מערכת ההשקיה 14

אחזקת מערכת ההשקיה כוללת: טיפול בארגזי ראשי המערכת, טיפול בראשי המערכת,  14.1

טיפול בצנרת, טיפול בשלוחות טפטוף, טיפול בטפטוף טמון, טיפול בממטירים ומתזים,  טיפול 

 במחשוב, מע' הבקרה, מע' הזנת החשמל )רשת, סולרי, מצברים( בדיקה והפעלת מערכת השקיה.



ללות וחלפים יסופקו ע"י העירייה אולם, העירייה שומרת לעצמה את הזכות אבזרים, סו 14.2

והאפשרות להזמין חלפים ואבזרים מהקבלן בהתאם למחיר שעליו יוסכם בין הצדדים בכפוף לכל 

 דין ולנוהל הרכש של העירייה. 

 :פירוט תחזוקת מערכות השקייה 14.3

 מניעת נזילות מאביזרי/צנרת ראש המערכת. 14.3.1

מים, -תקינות כל האביזרים המורכבים בראש המערכת, כגון: מגופים,ווסתים, מדי 14.3.2

 שסתומי אוויר מזחי"ם . משאבות דשן וכו'.

 . ניקיון מסננים: מסננים ינוקו פעם בחודש. 14.3.3

 החלפה מיידית של כל אביזר מקולקל בראש המערכת. 14.3.4

חשמליים אל ראש המערכת ע"י חבקים מפלסטיק  קיבוע צינורות פיקוד ו/או כבלים   14.3.5

 במידה והם משוחררים ומונחים על פני הקרקע.

אחזקה שנתית של מזחי"ם כולל בדיקה שנתית של מתקין בודק מוסמך מז"ח. תעודת   14.3.6

 הבדיקה תוגש למפקח בכל חודש יולי של שנת תחזוקה. הבדיקה כלולה במחיר האחזקה.

ופוליאתילן(, תיקון נזילות   P.V.Cות צנרת ההשקיה )מתכת,אחריות על תקינ 14.3.7

מהצנרת ו/או מאביזרי החיבור המורכבים על הצנרת, כגון : רוכבים, הסתעפויות, מצמדים 

 וכו'.

 החלפת קטעי צנרת פוליאתילן בהם נוצרו קיפולים או שברים 14.3.8

צנרת שנפגעה מכל סיבה  תיקון מיידי של כל נזילת מים משלוחות הטפטוף, והחלפת 14.3.9

 שהיא כולל ואנדליזם.

 החלפת ממטירים ומתזים שנפגעו מכל סיבה שהיא כולל ואנדליזם ע"ח הקבלן. 14.3.10

 תקינות ממטירים ומתזים. 14.3.11

 החלפת פיות שחוקות / סתומות / שבורות.  14.3.12

 כיוון ממטרות לשטחי ההשקיה. 14.3.13

 פועלות / סדוקות / לא תקינות.החלפת ממטרות לא  14.3.14

 הכנסה ועדכון תוכניות ההפעלה בהתאם לתוכניות ההשקיה או עפ"י הנחיות המפקח. 14.3.15

הקפדה על שלמות ותקינות מחשבי ההשקיה וכל האביזרים הנלווים, כגון: סוללות,  14.3.16

 צה וכו'.כבלים חשמליים, קופסאות חיבור, צינוריות פיקוד, סולונואידים, יחידות ק

הכנת תוכניות הפעלה עבור מערכות ההשקיה באתר, פרט לאזורים שבהם תוכניות  14.3.17

 כאלה קיימות ע"ג תוכניות ההשקיה. תוכניות הקבלן יקבלו את אישור המפקח לפני הפעלתן.

 -דוגמא ללוח הפעלה .14.3

                                                                                                 לוח הפעלה לחודש :_________        המקום____________               
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 . כח אדם וציוד15
הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז את כל כח האדם המקצועי הדרוש  15.1

 י של משימותיו, בכמות מספקת בהתאם לתוכנית העבודה. לביצוע מיטב

מאושר ע"י משרד החקלאות, -העוסק/ים בגיזום יהיו גזמים מקצועיים כולל גוזם מומחה 15.2
העובדים אותם יעמיד העובד אנשי צוות העובדים בגובה יחזיקו בהסמכה לעבודה בגובה. 

 לביצוע המשימות יהיו בעלי בריאות תקינה ובעלי יכולת פיסית לביצוע המשימות.

זו ולא יועסקו בעבודה עובדים שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה  העובדים יתאימו לעבודה 15.3
 מספיקה או אינה יעילה.  

חדש בתוקף ובעל ניסיון מוכח  1או סוג  3מנהל העבודה יהיה בעל הסמכה של גנן סוג  15.4
 בניהול צוותים ברשות עירונית, מצויד בכלי רכב.

 הציוד שישמש את הקבלן ועובדיו יהיו ציוד תקין, בטיחותי, מאושר ותקני.  15.5

הקבלן יבטיח כי כל עובדיו ינקטו בכל אמצעי המיגון הנדרשים לסוג העבודה בה הם  15.6
 עוסקים. 

 
 תקופת החוזה

 
חודשים, כל אחת  12חודשים ממועד החתימה עם אופציה להארכה לתקופות נוספות בנות  6

 חודשים במצטבר.  54א יותר מ אך ל
 

 של העירייה. שיקול דעתה הבלעדי ההחלטה אם להאריך ההתקשרות או לא מסורה ל
 
עירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה ה

יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  30הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  
 עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.כלשהם 

 
 יחסי הצדדים

 
אין יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן  מוסכם כי הקבלן הנו בגדר קבלן עצמאי וכי

הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או  .ו/או מי מעובדיו
 .מועסקיו

 
הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע 

 , על עדכוניו.1987 –בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 
 

לי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר כל מב



וכי אלו מהווים חלק בלתי ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו 
 נפרד מהסכם זה.

 

 התמורה
 

 . ₪__________________ התמורה החודשית תעמוד ע"ס 
 

 הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש, חשבון מפורט, בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם. 
 

יום לאחר מועד הגשת החשבון המאושר  60ש' + כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של 
 לגזברות. 

 
 ביטוח

 
, אישור ביטוח בנוסח המצורף. הפוליסה הקבלן יצרף להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו

 תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות האופציה, אם תהיינה כאלה(. 
 

 פיצויים מוסכמים
 

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים כלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב
בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את  , )להלן: "פיצויים מוסכמים"(, התמורה החודשית

השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר 
 מן:התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלק

 
 
 

פיצוי  הפרה מס'
מוסכם 

 בש''ח

 10 לכלי בודד -אי פינוי כלי אצירה והחלפת שקית 1

 50 אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי אצירה 2

 50 לעובד-אי לבישת אפודה זוהרת ונעלי בטיחות 3

 150 אי ביצוע ניקיון יסודי לגן 4

 70 לעובד-אי העסקת עובדים בכמות נדרשת 5

 50 בניגוד להוראות המנהלהעסקת עובד  6

 20 אי ניקיון של משטח חול/שומשומית/משטח מצע גומי 7

 50 אי החלפת חול/שומשומית 8

 50 אי העסקת מנהל עבודה לכל יום 9

 20 ליחידה-קרוע/ה  -אי החלפת טפטפת/ממטרה /צנרת 10

מלוא  לכל מקרה.  -גרימת נזק לתשתיות 11
התשלום 
יחול על 



 
 

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

 דין. של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל 
 

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

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

 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  
  

להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז זה,  יפקיד  הקבלן בידי 
 . לפקודת עיריית בית שאן. ₪ 15,000המחאה בנקאית ע"ס העירייה 

 
העירייה תהיה רשאית לפרוע ההמחאה במקרה של הפרה יסודית או הפרה מתמשכת וזאת 

 מבלי לגרוע מזכותה לכל פיצוי נוסף על פי דין. 
 

 ובאנו על החתום
 

 
_________________________________________________________________

_______ 
 הקבלן        עיריית בית שאן 

 

 הקבלן

 40 טיפול בפיצוץ מים בצנרת / ראש מערכתאי  12

 50 השקייה פרוץ/אי נעילת ארון השקייה ארון 13

 100 דשא לא מכוסח/מדושן/חתוך/עשביה 14

 75 לעץ בודד–עצים לא גזום/מדושן/סביבה נקיה  15

 1,000 ללא אישור העירייה משנה לקבלן עבודות מסירת 16

 ללא רכב כלי הפעלת בטיחות )לרבות נוהל או/ו חוק י"עפ הנדרשיםהבטיחות  תנאי בכלל עמידה אי 17
 ביטוח/רישונות וכו'(

3,000 

 30 קילטור/קיטום פרחים אי ביצוע פעולה הקשורה לצמחיה שתילה/גיזום/דישון/הדברה/ 18

 100 תקול כלי רכב לכל-רכב בכלי תקלה על דיווח אי 19

 40 ליחידה-אי תיקון/צביעה/אחזקה -דומם 20

 50 למקרה-אי עמידה בכללי בטיחות 21

 1,000 הפרה חוזרת מעל פעמיים למקרה  22

 300 אי ביצוע הוראות מנהל / מפקח 23


