
 עיריית בית שאן

 32/2017מכרז פומבי מס' 

 שצ"פים וגנים ציבוריים תזכיינים להקמה, שיקום ותחזוק

 

 מבוא  .א

עיריית בית שאן מזמינה בזאת קבלנים להציע הצעות מחיר לאספקת טובין ו/או שירותי הקמת, שיקום 

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

 

 לוח זמנים .ב

  .08:00בשעה  2017באוגוסט  29התחלת מכירת המכרז:  .1

 .14:00בשעה  2017בספטמבר  7מועד אחרון לרכישת המכרז:  .2

 )שלא יוחזרו בשום מקרה( ₪  500עלות רכישת המכרזף  .3

 בלבד. shean.org.il-@betlizלדוא"ל  12:00בספטמבר בשעה  11מועד אחרון לשאלות הבהרה:  .4

 שגיאה או/ו סתירה של מקרה כל בעניין, בכתב לעיריה הבהרה ות/בקשת יגיש או/ו יודיע המציע .5

 .  הצעות להגשת האחרון המועד לפני ימים 7 – מ יאוחר לא עד המכרז מסמכי בין התאמה אי או/ו

בלשכת מנכ"ל העירייה, קומה ב', בנין  14:00בספטמבר בשעה  17מועד אחרון להגשת הצעות:  .6

 , בית שאן. 1העירייה, רח' ירושלים הבירה 

 מסמכי המכרז עומדים פתוחים לעיון בלשכת מנכ"ל העירייה בשעות פעילות העירייה. .7

 .הצעות להגשת האחרון המועד מן יום 90 למשך לפחות בתוקף תהיה הקבלן הצעת .8

 

 תנאים להשתתפות .ג

 ל התנאים הבאים במועד הגשת ההצעה:רשאי/ם להגיש הצעה, קבלנים העומדים בכ

 .בישראל הרשום תאגיד או בישראל רשומה שותפות או ישראל תושב יחיד שהינו ישראלי מציע .1

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות והערבויות המפורטות להלן, יהיו 

 .שם המשתתף בהצעהעל 

 מורשה. המציע הינו פרט או תאגיד המחזיק בתעודת עוסק .2

המציע הינו בעל ניסיון בן שלוש שנים לפחות באספקת שירותים ו/או טובין בתחום גינון, הקמת  .3

בעל ניסיון רלוונטי בגיוס, ניהול והעסקת  /אוו/או שיקום ו/או תחזוקת ש"צפים וגנים ציבוריים ו

 .פועלים

בתנאי המכרז  מחזיק החומרים והכלים הדרושים לצורך ביצוע כל העבודות המפורטותהמציע  .4

 ו/או שיידרשו. ונספחיו

המציע וכל מי מטעמו המבצע עבודה/ות המצריכות הסמכה, רישיון וכיו"ב, מחזיק/ים ברישיונות  .5

ו רישיון הדרושים )תעודת גזם, אישור עבודה בגובה, אישור להחזיק חומ"ס וכיו"ב כל אישור ו/א

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

להצעתו כתב התחייבות לפיו, אם יוכרז כזוכה, ישיג ויציג את כל האישורים הדרושים עד ולא 

 ימים קודם תחילת העבודה.  7יאוחר מ 

 

  מסמכים שיש לצרף להצעה .ד

 המכרז.קבלה על רכישת  .1

mailto:liz@bet-shean.org.il


 צילום תעודת זהות. –למציע שהוא יחיד  ;תעודת התאגדות –למציע שהוא תאגיד  .2

  תעודת עוסק מורשה. .3

 טופס הצעת מחיר מלא וחתום )נספח א'(. .4

 (.פירוט ניסיון רלוונטי וממליצים )נספח ב' .5

 )רשיון קבלן שירות, תעודת אגרונום, גזם, עבודה תעודות, רישיונות ו/או הסמכות רלוונטיים .6

 )נספח ג'(.  חתוםכתב התחייבות לחילופין,  .בגובה וכן כל אישור שהמציע מוצא רלוונטי(

 )נספח ד'(. ביטוח חתום בנוסח המצ"בנספח  .7

 ., חתום ומאומת על ידי עו"דתצהיר בדבר היעדר קרבה )נספח ה'( .8

 ., חתום ומאומת על ידי עו"דתצהיר בדבר היעדר הרשעות )נספח ו'( .9

 תיאום מכרז )נספח ז'(, חתום ומאומת על ידי עו"ד.תצהיר בדבר אי  .10

 אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור.  .11

פי חוק עסקאות גופים -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .12

 .1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

 להורדה גם באתר האינטרנט של העירייה(, חתום ע"י המציע. הסכם, בנוסח המצורף )ניתן  .13

 לפקודת עיריית בית שאן. ₪  10,000ע"ס  תבנקאי המחאה .14

 

 , ובתחתית כל עמוד ממסמכי המכרז.לכך המיועד במקום המכרז ממסמכי מסמך בכל לחתום המציע על

 

 מועד אחרון להגשת הצעות .ה

 לגבי אישורים וכן לעיל בסעיפים המצויינים והמסמכים הבנקאית ההמחאה בצירוף המכרז מסמכי כל

המעטפה הסגורה תימסר  .המכרז למעטפת יוכנסו, המכרז נשוא העבודה מסוג בעבודות קודם נסיון

 , בית שאן. 1בלשכת מנכ"ל העירייה, בניין העירייה קומה ב', רח' ירושלים הבירה 

או  )לא תתקבלנה הצעות 14:00, בשעה  2017 אוגוסטב 17 ,ראשוןיום המועד האחרון למסירת הצעות הוא 

, זולת לצורך בירור זהות המציע ומענו לשם והצעה כאמור תוחזר בלא שתיפתח לאחר מועד זה מסמכים

 (. החזרת המעטפה

 

  קבלת החלטה על ידי ועדת המכרזים .ו

 מנגנון ניקוד ההצעות יהיה:  .1

  מהניקוד בגין מחיר 60%

, לרבות ניסיון קודם של נסיון, דעת הועדה בהתחשב בנתוני המציעים מהניקוד מסור לשיקול 40%

כמו כן רשאי גורם מקצועי  וצרכי העירייה. מהמסמכים , המלצות, התרשמותהעיריה עם המציע

בעירייה להיוועץ בממליצים ואף בלקוחות אחרים של הזכיינים שאינם מנויים ברשימת הממליצים 

 התרשמותו מהן. ולהביא בפני הועדה חוות הדעת ו

  בין, עקרוניים אינם העיריה לדעת אשר הסתייגות או/ו מחיקה או/ו תוספת או/ו שינוי כל .2

 :יחשבו, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב שצויינו ובין בהצעה שצויינו

  - או, נכתבו לא כאילו (1) 

 .ההצעה  לפסילת לגרום שעלולים כתנאים (2) 

 .העיריה של הבלעדי דעתה לשיקולה נתונה, בנדון ההחלטה  



 

 הבהרות .ז

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .1

במכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, 

 .נמסרו על ידםש פרטיםו/או בפקסימיליה לפי ה אלקטרונילידיעתם של כל המשתתפים בדואר 

)כשלושה זכיינים  לעירייה מסורה הסמכות )וכן בכוונת העירייה( להכריז על יותר מזכיין אחד .2

ה תבחר את מספר המציעים שקיבלו יהעירי בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי., הכל לפחות(

 את הניקוד הגבוה ביותר כפי שתיראה לנכון.

העבודה, כמות צמחייה, אבזרים וכל שירות ו/או טובין מספר העובדים שיסופקו, מספר ימי  .3

אחר/ים שיסופקו לעירייה מכח מכרז זה, יהיו בהיקפים ובכמויות לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

רייה לבין הזכיינים, מראש ובכתב כאשר מדיניות העירייה היא העירייה לאחר שיסוכמו בין העי

מם בצורה שוויונית )מבחינת תקציב הגינון שאיפה לחלוקת העבודה בין הזכיינים לבין עצ

 השנתי(. 

 החוזה חתימת טרם שלב בכל זה מכרז לבטל הזכות את לעצמה שומרת העיריה א. .4

 . כך בגין העיריה מאת פיצוי לכל זכאים יהיו לא והמציעים

 .מחירה בשל סבירה בלתי שהינה בהצעה כלל להתחשב שלא רשאית העיריה .ב

 .החוזה על העיריה תחתימ עם תיווצר מחייבת התקשרות       .ג 

 הוא וכי בהם האמור לכל מסכים הוא כי, המכרז מסמכי כל את קרא כי, בזאת מצהיר הקבלן .5

 '.וכו טעות או התאמה אי,  ידיעה אי  טענת כל מלטעון מנוע יהיה

______________________ 

 שוקי פורטל, מנכ"ל

  



 נספח א' – טופס הצעת מחיר

 
 

לאחר , יבוצעו )דוגמת אספקת פרחים עונתיים( שירותים ו/או טובין שאינם מפורטים בהצעת המחיר

 סיכום מראש ובכתב בין הצדדים ולאחר קבלת הזמנת עבודה מאושרת כדין.

המחירים בין הצדדים ייקבעו בהתאם למחירון דקל, מחירון מקובל אחר של ענף הגינון או מחיר שוק 

, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של תקפה מאת צד ג' שתציג העירייה בפני הקבלן()בהתאם להצעת מחיר 

 .העיריה

העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזכיינים לאחר הזכייה וכן לערוך ביניהם התמחרות, הכל לפי שיקול 

ת דעתה וכן מובהר כי אין העירייה מתחייבת לרכוש טובין ו/או שירותים כאלה או אחרים וכי רשאי

 העירייה לרכוש שירותים ו/או טובין המנויים במכרז זה, מספקים שאינם זכיינים, בכפוף להוראות כל דין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערותמחיר כולל מע"מסעיף

פועל מקצועי ליום עבודה
המחיר כולל הגעה לשטח, תחילת יוםעבודה בשעה 07:00, כולל כלים, ציוד מקצועי 

וציוד בטיחות ככל הנדרש.

שתילת דשא / קוקויה
הכנת הקרקע, כולל עיבוד אדמה, קומפוסט, ריסוס, אספקת הדשא )מרבדים( ועבודה 

- מחיר למ"ר.

שתילת דשא / אלטורו
הכנת הקרקע, כולל עיבוד אדמה, קומפוסט, ריסוס, אספקת הדשא )מרבדים( ועבודה 

- מחיר למ"ר.

שתילת דשא / סופר 

אלטורו

הכנת הקרקע, כולל עיבוד אדמה, קומפוסט, ריסוס, אספקת הדשא )מרבדים( ועבודה 

- מחיר למ"ר.

מחיר לדונםכיסוח דשא

הקמת כיכר
פינוי הכיכר מכל חפץ וצמחייה קיימת, הכנת הקרקע, שתילת 75-80% דשא, שתילת 

פרחים עונתיים, מערכת השקייה 2 ערוצים, ממטירים לדשא וטפטפות - מחיר 

קומפלט, כולל עבודה

אספקה וריסוס של חומר מונע נביטה. מחיר לדונם.ריסוס נגד עשבים



 

 

 פירוט נסיון –נספח ב' 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 טלפון   איש קשר   חברה / גוף

______________  ___________________  ______________-_____ 

______________  ___________________  ______________-_____ 

______________  ___________________  ______________-_____ 

______________  ___________________  ______________-_____ 

______________  ___________________  ______________-_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 התחייבות לעמידה בתנאים -נספח ג' 

 

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

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

ולא  את האישורים כאמורתזמין ממני שירותים המצריכים העיריה לא במידה שלא אעשה כן, ידוע לי כי 

 .בשל כךתהיינה לי כל דרישות או תביעות מהעיריה 

 

 

 

 

 

 

____________________    ____________________ 

 חתימה       תאריך 

  



 נספח ד' – אישור ביטוח

 *ספח אישור ביטוח נ

 לכב'
 ("המבוטח השני"/"המזמין""/"הרשות"/עירייהה")להלן:  וגופיה בית שאןעיריית . 1

  ................................... .ח.פ./מ.ז .............. .............................................מלאשם . 2 

  בלן /המבוטח )הראשי("("הק/"הספק"המדריך"/"המפעיל"/")להלן:      

 ______סניף/מח' _________________________ שם חברת הביטוח מאת:

 

 א./ג.נ.,

 )להלן: "האישור"( ביטוחיםעל קיום נספח אישור הנדון: 

 )להלן: "השרות"/"נשוא הביטוח"(  הקמת, שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבורייםל הסכמכםסימוכין: 
 (  ₪ב  במטבע דולר ארה"ב אונקוב )               

 

 _________ עד __________, כדלהלן: -לתקופת הביטוח מלנשוא הביטוח כי ערכנו ביטוחים הרינו לאשר 

  . ערך כינון לציוד המשמש לנשוא הביטוחב"אש מורחב"  ביטוח רכוש .1

יות למקרה לא יפחתו מסכומי גבולות אחרהשנתית , שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח ביטוחי חבויות .2

 כנקובים להלן:₪, ובמצטבר, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או בסכום ב 

  :כן בגיןו ,₪מיליון  שניעל פי דין:  ית כלפי הצבור צד ג' גוף ורכושלביטוח אחריות חוק 2.1

  ;קרה ביטוחמכל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי א( 

  .ומי מטעמו מבוטחכמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי ה ומי מטעמו מזמיןל יפויש( ב

לחבותו החוקית של  ₪עשר מיליון חמישה  :(עובדים יםעסקומבמידה ש)ם לביטוח חבות מעבידי 2.2

נטען לעניין שהיה  המזמיןישפה את , וכן המעסיק בגין מוות, פגיעה גופנית או מחלה של כל מועסק

 קרות תאונת עבודה כי נושא בחובת מעביד כלשהי.  

 

פול לא יביטוחים שערכנו למבוטח היקף ה: מוצהר ומוסכם כי לענין נשוא הביטוח בלבד, הרחבות ותנאים מיוחדים

 נכללו/יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:מתנאי "ביט" התקף בתחילת מועד הביטוח, וכי 

כפופים לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח לעיל חבות הביטוחי  (1

 נגדכם ומי מטעמכם, ומבטחיכם. -ט נגד מזיק בזדון למע -ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב/התביעה רד. בנפ

 יום מראש בדואר רשום. 30עה תרלכם ה , אלא לאחר שנמסורלא יהא תוקף לביטול או צמצום כיסוי (2

הודעת : בוטח אחר לאחריות מב(  ;ברשיון עסק כעילה בלעדית/פגם בהיתרא(  :זכויותיכם לא תפגענה מחמת (3

לדמי ביטוח ולהשתתפויות עצמיות )במידה בתום לב; וכן  קיום תנאי פוליסהלאי מקרה ביטוח במועד ו/או 

 לא יחולו עליכם.ואלה  ,יחולו(ש

", ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחיכם לשאת בנטל Primary)) הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשוני (4

 שיתוף או ביטוח כפל. תואנו מוותרים על טענ 1981 –ק חוזה הביטוח, תשמ"א לחו 59החיוב כאמור בסעיף 

 התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.  (5

 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובתכם.-במקרה של סתירה או אי (6

 

 גויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.בכפוף לתנאים ולהסתיי

 

  ולראיה באנו על החתום:
 _____ תאריך_________  חתימה: ____________שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 

 רת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירוןאישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובק *

 

 

 



 הצהרה בדבר העדר קירבה – ספח ה'נ

 
 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 
הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם עיריית בית שאן ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני 

 מצהיר כלהלן:
 

 על אחד מאלה:אינני נמנה  .א
 
 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)
 

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן. (.3)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
( לעיל מנהל או עובד 2) –( ו 1ונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )בה

 אחראי בתאגיד. 
 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או  .ב
בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות 

על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים הקבועות בפקודה לגבי איסור 
בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על 
הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור 

השר לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת 
ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם 

 את שוויו של מה שקיבלה.
 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג
 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  

 
 אישור עו"ד

 
ם ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי הנני מאשר בזה כי ביו

שברח' _____________________ מר/גב' ___________________________ אשר 
זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת 

חר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה לתת תצהיר זה בשם _________________ )להלן: "המציע"(. לא
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.
 

 
 
 

 חותמת ___________________   עו"ד ____________________

 
 



 תצהיר העדר הרשעות – 'נספח ו
 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וב' לחוק 2לפי סע' 
 

אני הח"מ ______________ מרח' _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי 
 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 
"(, אני מכהן כ________________ החברה___________________ )להלן: "אני נציג  .1

 בחברה, ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.
 
ב)א( 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  .2

"(( לא אות גופים ציבורייםחוק עסק)להלן: " 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

"( או לפי חוק שכר מינימום, חוק עובדים זרים)להלן: " 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-התשמ"ז

 
ב)א( 2הצעות במכרז זה, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף עד למועד האחרון להגשת  .3

לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים 
הערה: )זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 (.התקייםיש למחוק הוראה זו אם האמור בה לא 
 
לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,  .4

וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה 
 או כל גורם אחר עמו אתקשר.

 
התחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד ל .5

 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 
 בתצהיר זה: .6

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון  6.1
לעבוד בישראל, ושעליהם חל וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה 

פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות 
 .1994-שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

 
 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: 6.2

הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת  6.2.1
 שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 

 שוהה בישראל כדין.    6.2.2
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.   6.2.3
תו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת בעד עיסוקו בתחום מומחיו  6.2.4

מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה 
 לסטטיסטיקה.

 
        _________________________ 

 חתימה                          
 אישור עו"ד

 
_________________, במשרדי הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד 

שברח' _____________________ מר/גב' ___________________________ אשר 
זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת 
לתת תצהיר זה בשם _________________ )להלן: "המציע"(. לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה 

את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, להצהיר 
 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.

 
 חותמת ___________________   עו"ד ____________________

 



 נספח ז'
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז

מוסמך כדין לחתום על אני הח"מ ___________________ ת.ז. _______________ 
תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ )להלן: 

מכרז פומבי , זכיינים להקמה, שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים"(, למכרז המשתתף"
 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " 32/2017מס' 

 

אני נושא המשרה אשר אחראי  ומנהליו.אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף  .1
 במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .2
 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

ם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גור .3
 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .4

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .5
 המשתתף למכרז.

 להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה  .6

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .7
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

)יש לסמן בעיגול  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .8
 את התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

ות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונ 
אם לא . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 

            נכון, נא פרט: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

 

 

 
_______________     _____________________     _______________     _________ 

 תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר       
 

 אישור

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב 
והמוסמך בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ 

להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה 
 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
_______________                                                   _________________                            _________ 

 תאריך                                                                                                שם מלא + חתימה + חותמת          
  



 חוזה, הנחיות ומפרט שירותים

 

 :הגדרות .1

 .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

בימים  והנחיות העירייה,הקבלן יספק את השירותים הרצ"ב, בפכוף להסכם זה, תנאיו  .2

בבוקר או בשעה  07:00בכל יום עבודה, בשעה תחילת העבודה  .כפי שייקבעו ע"י העירייה

 אחרת בתיאום ובהסכמה מראש מאת מנהל הגינון העירוני. 

 עמו בכל שעות היממה. ישיר קשר שיאפשר סלולארי טלפון לאחזקת ידאג הקבלן .3

 מטעם המפקח של הוראה  כל לביצוע וביעילות במהירות לפעול חייב יהיה הקבלן .4

 .העיריה

 אחר למלא ומתחייב מצהיר הקבלן, במכרז והצהרותיו התחייבויותיו מכלל לגרוע מבלי .5

 חלק מהווים אלו וכי ונספחיו המכרז במסמכי המפורטות והדרישות ההתחייבויות כל

 .זה מהסכם נפרד בלתי

 דרך בכל העברה או המחאה, להסבה ניתנות אינן זה הסכם מכח הקבלן של זכויותיו .6

 . מראש, העירייה של החתימה מורשי י"ע חתום באישור אלא, שהיא

 

 טיפול בגינות ושצ"פים  .7

בהם יונחו לטפל ויבצעו, בין היתר, חצרנות, כל שטחי הגינון ב והקבלן יטפלפועלי  7.1

  פינוי

מכל פסולת, לכלוך, ניירות, אריזות כלשהן וכיו"ב. בסיום הטיפול, על כל שטחי  7.2

 הגינון להיות נקיים מכל פסולת שהיא. 

את החומר האורגני שבגן כגון נשורת עלים, ענפים, כסחת דשא  פועלי הקבלן יאספו 7.3

 וכו' ירכז אותה בנקודה אחת מאושרת בגן, ע"פ הנחיית המפקח. 

גזם ופסולת שאינה גזם )אם תהיה(, תונח ע"י הקבלן במכולה/ות ייעודית/ות  7.4

 שתוצבנה מראש ע"י העירייה. 

 על חשבון העירייה.  –פינוי המכולת להטמנה ועלויות ההטמנה  7.5

 

 שמירה על שטח מגונן ונקי מעשביה .8

מדרכות, כבישים, חצרות בתים משותפים, קרבת עמודי חשמל שטחי הגינון כוללים  8.1

תחום השיפוט של העירייה. על הקבלן לוודא כי השטחים קום אפשרי בתוך מל וכ

מעשביה חד שנתית ורב שנתית, בהתאם להנחיות הפיקוח   יםנקי ויהיבהם עבד, 

 ולנהל הקיים בעירייה. 



במקרה של הופעת עשביה עונתית יטפל בה הקבלנים באמצעים מכניים וכן יבצע  8.2

ונע תוך שימוש בחומרי ריסוס תקניים ומאושרים תוך שימוש בכל אמצעי מטיפול 

 הזהירות הנדרשים לעבודה בטוחה. 

 עשביה חד שנתית תכוסח עם המדשאה.  8.3

במקרה של נזק לדשא, יחליף הקבלן על חשבונו תוך שבועיים את הקטע שניזוק  8.4

 שא מאותו סוג.ד בשטחי

ישתתף ו, על פי הנחיית העיריה תהנערכים מעת לעסיורים בשטח ל ייצטרףהקבלן  8.5

 חודשית לטיפולים שוטפים עונתיים וטיפולים מונעים.-עבודה חודשית או דובהכנת 

בכל מקרה של פגיעה בצמחיה מכל סיבה שהיא, ישלים הקבלן על חשבונו את  8.6

 נפגעו.ש הצמחים

לא תתקבל טענה כי חוסר ידע מקצועי או חוסר עדכון בגורמי הנזק ו/או באמצעים   8.7

 לטיפול, הם הסיבה לפגיעה.

כל שתילות המילואים של צמחים שהתנוונו מכל סיבה שהיא יושלמו על חשבון  8.8

הקבלן, ובכפוף להנחיות המפקח. כל הצמחים יהיו בגודל של הצמחים שהתנוונו. 

  תיתכן החלפת מיני הצמחים עפ"י החלטת המפקח.

העירייה, תשלם  באם הפגיעה הינה מפעילות של קבלנים אחרים שהוזמנו ע"י 8.9

 את עלויות החלפת הצמחיה שנפגעה. העירייה לקבלן

 איכות הסביבה ופוריות הקרקע .9

חל איסור מוחלט לפגוע באיכות הסביבה, בחי, בצומח הטבעי ובגידולים תרבותיים  9.1

שבסביבת האתר ע"י רחף של החומר המרוסס ו/או ע"י נגר שלו, וכן לא יפגעו מי 

 זאת בהתאם לתקנים המקובלים. התהום ע"י חלחול ו/או נגר ו

באחריות הקבלן לפנות את  הפסולת של החומרים הרעילים בהתאם להוראות  9.2

 המשרד לאיכות הסביבה.

 כל האמור בסעיף ג' על כל חלקיו הינו  באחריותו הבלעדית של הקבלן. 9.3

 טיפול במדשאות  10

משטח דשא מכוסח בגובה אחיד ללא  –על המדשאה להיות בעלת מראה אחיד  10.1

 בורות או קרחות, נקייה מעשביה ובעלת גוון צבע אחיד וירוק.

יש לכסח באופן סדיר עם תחילת הצמיחה ועד חודש נובמבר . בחורף יש לכסח  10.2

 לפי הצורך ולפי הוראת המפקח.

 ס"מ. 3-4יש לכסח בגובה  10.3

נו( באופן סדיר יש לאסוף את הכסחת בשקיות )יסופק ע''י הקבלן ועל חשבו 10.4

 בסיום כל כסוח.

חל איסור על כיסוח מדשאות שבאיי התנועה עם חרמש, הכיסוח יעשה ע''י  10.5

 מכסחת דשא ידנית.



יש לטפל  באופן שוטף וקבוע בשולי המדשאה כך שיהיו מיושרים עם קוו  10.6

 המדשאה.

אין לאפשר חדירת דשא לשיחים, עצים, שבילים, ומתקנים. ביצוע העבודה  10.7

 ם בלבד.בחותך קנטי

 הטיפולים יבוצעו ע"י הכלים המקצועיים הנדרשים לשם כך. 10.8

 טיפול בשיחים 11

לתאם עם העירייה הקבלן על במקרה של עשבייה שהוצאה בזמן הטיפול בגן,  11.1

 .מראש פינוי הגזם

, ובאם הקבלן אחראי למניעת כל נזק שהוא למערכת ההשקיה בזמן העיבודים 11.2

 .שעות 24וך נגרם נזק כאמור, על הקבלן לתקן זאת בת

שיחים וצמחים נמוכים ייגזמו בצורה ראויה ונאה, בהתאם לתדירות הטיפול  11.3

 בהם. 

 גיזום שיחים 12

גיזום שיחים ייעשה על מנת לשמור על צורתם, לפקח על צמיחתם, לשיפור  12.1

 פריחה, חידוש צמחים מבוגרים וגיזום גדרות חיות.

יעשו באופן שיתאים לכל גיזום השיחים, מועד הגיזום, תדירותו ואופן הגיזום  12.2

 מין בגן לאופי צמיחתו ולעונה.

גדרות חיות וצמחים השתולים במקום צר או מפריעים לשדה הראייה או למעבר,  12.3

 ייגזמו, לדרישת המפקח, מיידית. 

 שיחים מבוגרים שהתנוונו, יש צורך לחדשם. 12.4

בכל מקרה הקבלן חייב לדאוג לגיזום וסילוק ע"י דילול או הסחה של ענפי  12.5

 שיחים המפריעים בשבילים, חלונות וכד'.ה

הקבלן ישאף לאפשר לכל צמח לגדול לממדיו הטבעיים במקום בו הוא שתול.  12.6

במקרים של צפיפות, עדיף לדלל חלק מן השתילים מאשר לצמצם את כולם. במקרים 

של צמח הדורש גיזום תכוף בגלל מיקומו או גובהו, יש לשקול להחליפו, בתיאום עם 

 המפקח.

 רה ותמיכה של עציםקשי 13

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

 בדקלים טיפול 11

על הקבלן לבצע גיזום לדקלים קודם הבשלת הפירות ונשירתם אל המדרכה /  14.1

 כביש.

גיזום הדקלים, כגיזום כל עץ אחר על פי ההסכם, יכלול מנוף וכל ציוד דרוש, על  14.2

 חשבון הקבלן. 



 לכל הדקלים של ירוקים כפות וכן ופירותיהם היבשים הכפות את יגזום הקבלן 14.3

 הדקלים של דישוןו ,השקיה .בשנה פעמיים לפחות המפקח להנחיות סוגיהם בהתאם

 צורך. בהתאם ל

אחרי החורף )בסביבות חודש  (2סוכות  ( לפני1תמרים:  כפות גיזום ביצוע מועד 14.4

 (. , על פי הוראת המפקחאפריל

 על הקבלן לפנות את כפות התמרים והגזם למקום אשר יורה לו המנהל. 14.5

 עבודות נוספות  11

 .עבודות נוספות אלו יבוצעו ע"י הקבלן ועובדיו ע"פ דרישה מהמפקח 15.1

מטעם העירייה סיורי ביקורת. הסיור  מפקחהקבלן יקיים עם סיור ביקורת:  15.2

יערך בתדירות 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  15.3

רך בכפוף לחוות דעתו המקצועית הנחיות המפקח.  סיור נוסף לאישור התיקונים יע

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 מסירה עם סיום תקופת האחזקה:  15.4

כאשר הם באחריות הקבלן למסרם  סופית של כל השטחים שבאחזקת הקבלן. 

נקיים מעשביה, ללא חוסרים 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.

 ניקיון 16

דא כי הוא מותיר אחריו שטח נקי מעלים, גזם, זרדים וכל באחריות הקבלן לוו 16.1

פסולת אחרת שהייתה קיימת קודם לכן בשטחי הגינון או שנוצרה בעקבות ו/או 

 במהלך הטיפול בצמחים. 

עם סיום העבודה, יבצע הקבלן סיור ויפנה כל שאריות האדמה, חול, כסחת דשא,  16.2

 פסולת וכד'.

ומתפתחים בשטחי המדרך ובתעלות  הניקיון כולל הדברת עשבים הנובטים 16.3

הניקוז וכיו"ב, בחומרים המאושרים לשימוש בחקלאות האורגנית, או המאושרים 

 לשימוש ע"י המפקח.

  מערכת ההשקיה  17

אחזקת מערכת ההשקיה כוללת: טיפול בארגזי ראשי המערכת, טיפול בראשי  17.1

טיפול  המערכת, טיפול בצנרת, טיפול בשלוחות טפטוף, טיפול בטפטוף טמון,

בממטירים ומתזים,  טיפול במחשוב, מע' הבקרה, מע' הזנת החשמל )רשת, סולרי, 

 מצברים( בדיקה והפעלת מערכת השקיה.



אבזרים, סוללות וחלפים יסופקו ע"י העירייה אולם, העירייה שומרת לעצמה את  17.2

הזכות והאפשרות להזמין חלפים ואבזרים מהקבלן בהתאם למחיר שעליו יוסכם בין 

 .דים בכפוף לכל דיןהצד

 פירוט תחזוקת מערכות השקייה: 17.3

 מניעת נזילות מאביזרי/צנרת ראש המערכת. 17.3.1

תקינות כל האביזרים המורכבים בראש המערכת, כגון: מגופים,ווסתים,  17.3.2

 מים, שסתומי אוויר מזחי"ם . משאבות דשן וכו'.-מדי

 ניקיון מסננים: מסננים ינוקו פעם בחודש.  17.3.3

 יזר מקולקל בראש המערכת.החלפה מיידית של כל אב 17.3.4

קיבוע צינורות פיקוד ו/או כבלים חשמליים אל ראש המערכת ע"י  17.3.5

 חבקים מפלסטיק  במידה והם משוחררים ומונחים על פני הקרקע.

אחזקה שנתית של מזחי"ם כולל בדיקה שנתית של מתקין בודק מוסמך  17.3.6

מז"ח. תעודת הבדיקה תוגש למפקח בכל חודש יולי של שנת תחזוקה. 

 בדיקה כלולה במחיר האחזקה.ה

ופוליאתילן(, תיקון  P.V.Cאחריות על תקינות צנרת ההשקיה )מתכת, 17.3.7

נזילות  מהצנרת ו/או מאביזרי החיבור המורכבים על הצנרת, כגון : 

 רוכבים, הסתעפויות, מצמדים וכו'.

 החלפת קטעי צנרת פוליאתילן בהם נוצרו קיפולים או שברים 17.3.8

מים משלוחות הטפטוף, והחלפת צנרת תיקון מיידי של כל נזילת  17.3.9

 שנפגעה מכל סיבה שהיא כולל ואנדליזם.

החלפת ממטירים ומתזים שנפגעו מכל סיבה שהיא כולל ואנדליזם ע"ח  17.3.10

 הקבלן.

 תקינות ממטירים ומתזים. 17.3.11

 החלפת פיות שחוקות / סתומות / שבורות.  17.3.12

 כיוון ממטרות לשטחי ההשקיה. 17.3.13

 לא תקינות. החלפת ממטרות לא פועלות / סדוקות / 17.3.14

הכנסה ועדכון תוכניות ההפעלה בהתאם לתוכניות ההשקיה או עפ"י  17.3.15

 הנחיות המפקח.

הקפדה על שלמות ותקינות מחשבי ההשקיה וכל האביזרים הנלווים,  17.3.16

כגון: סוללות, כבלים חשמליים, קופסאות חיבור, צינוריות פיקוד, 

 סולונואידים, יחידות קצה וכו'.

מערכות ההשקיה באתר, פרט לאזורים הכנת תוכניות הפעלה עבור  17.3.17

שבהם תוכניות כאלה קיימות ע"ג תוכניות ההשקיה. תוכניות הקבלן 

 יקבלו את אישור המפקח לפני הפעלתן.

 -דוגמא ללוח הפעלה 17.4
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 כח אדם וציוד 18

הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז את כל כח האדם המקצועי  18.1

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

מאושר ע"י משרד -העוסק/ים בגיזום יהיו גזמים מקצועיים כולל גוזם מומחה 18.2

העובדים החקלאות, אנשי צוות העובדים בגובה יחזיקו בהסמכה לעבודה בגובה. 

אותם יעמיד העובד לביצוע המשימות יהיו בעלי בריאות תקינה ובעלי יכולת פיסית 

 לביצוע המשימות.

עסקו בעבודה עובדים שתפקודם ותפוקת העובדים יתאימו לעבודה זו ולא יו 18.3

 עבודתם אינה מספיקה או אינה יעילה.  

חדש בתוקף ובעל ניסיון  1או סוג  3מנהל העבודה יהיה בעל הסמכה של גנן סוג  18.4

 מוכח בניהול צוותים ברשות עירונית, מצויד בכלי רכב.

 הציוד שישמש את הקבלן ועובדיו יהיו ציוד תקין, בטיחותי, מאושר ותקני.  18.5

 הקבלן יבטיח כי כל עובדיו ינקטו בכל אמצעי המיגון הנדרשים לסוג העבודה 18.6

 בה הם עוסקים. 

 

 תקופת החוזה 19

עיריה עם אופציה ל ,חודשים ממועד החתימה 12תקופת החוזה הינה  19.1

חודשים  54אך לא יותר מ  ,חודשים כל אחת 12הארכה לתקופות נוספות בנות ל

 במצטבר. 

ההתקשרות מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של את ההחלטה אם להאריך  19.2

 העירייה. 

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י  19.3



יום מראש מבלי שתהא  30שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

תשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי ו בהנמקה אחייבת ב

 שיקול דעתה הבלעדי.

על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר, החודשיים הראשונים להתקשרות  19.4

על סיום התקשרות ייחשבו תקופת נסיון במהלכם תהא העירייה רשאית להודיע 

 מיידית, ללא הודעה מוקדמת. 

 

 וזכויות עובדים יחסי הצדדים 20

אין יחסי עובד ומעביד בין  כי הקבלן הנו בגדר קבלן עצמאי וכימוסכם  20.1

העירייה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו. הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים 

הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר  החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו.

כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרבות העסקת כל שלו 

, וכל הוצאה בדים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרההעו

 אחרת הקשורה להעסקת עובדיו.

 אחר חובה תשלום כל וכן המסים תשלומי כל לביצוע אחראי יהיה הקבלן  20.2

 .זה חוזה פי על התחייבויותיו ולקיום השירותים למתן בקשר יחול אשר

 הכנסה מס ומשלם כדין חשבונות ספרי מנהל הוא כי בזאת מצהיר הקבלן 20.3

 ערך מס לעניין מורשה כעוסק רשום הוא כי הקבלן מצהיר כן כמו. כעצמאי

 .לאומי לביטוח במוסד וכעצמאי מוסף

 הגבלת וללא עת בכל, לכך הראשונה דרישתה עם, העירייה את ישפה הקבלן 20.4

 מי או/ו הקבלן מאת  העירייה נגד שיופנו תביעה או/ו דרישה כל בגין, סכום

 בקשר, כלשהו שלישי צד ידי על או/ו מטעמו אחר או/ו מעובדיו מי או/ו מטעמו

 יחסי או סוכנות יחסי או מורשה - מרשה יחסי או מעביד - עובד יחסי טענת עם

 עבודות בהענקת מטעמו הפועלים או/ו הקבלן לבין העירייה בין שותפות

 העדרם או/ו קיומם עם בקשר או/ו מטעמה אחר או/ו מעובדיה מי או/ו לעירייה

 הנובעים אחריות או/ו חוב, חבות, חיוב כל עם בקשר או/ו כאמור יחסים של

 נוהג, הרחבה צו, חקיקה דבר, הסדר, הסכם כל מכח לרבות, כאמור מיחסים

 .באלה וכיוצא

 היחסים כי מוסמך שיפוטי גוף ידי על וייקבע היה כי הצדדים בין מוסכם 20.5

 הפועלים או/ו הקבלן ידי על הניתנות העבודות בגין  העירייה לבין הקבלן בין

 אחר או/ו מטעמה, זה לחוזה בהתאם לעירייה שירותים המעניקים מטעמו

 הסכומים בכל הקבלן ישא, מעביד עובד יחסי הינם זה הסכם פי על מטעמה

 עורך טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות זה בעניין  העירייה כנגד נפסקו אשר

 .דין

 סכומים להפחית או/ו לקזז והאוטומטית הבלעדית הסמכות תהא לעירייה 20.6

, זה בחוזה כאמור, אחר מקור מכל או/ו זה חוזה פי-על התמורה מתשלום אילו

 .כך בשל לתבוע דין פי-על  העירייה של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל



 לכל כלשהי בדרך העירייה את לצרף או/ו לתבוע שלא מתחייב הקבלן 20.7

 לרבות, מעביד-עובד יחסי כל בגין, כלפיה שתופנה דרישה או/ו טענה או/ו תביעה

 סיבה מכל איליו שיופנו כאילו ולרבות העבודות בעניין איליו יופנו אשר כאילו

 .אחרת

 תשלום כל זה חוזה של לביצועו בקשר ידו-על המועסקים לעובדים ישלם הקבלן 20.8
 וכן, עליהם החלים הרחבה צו או קיבוצי הסכם, דין כל פי על להם המגיעים זכות או
 הקבלן ידי על ישולם אשר שכרה"(. הדין הוראות: "להלן) זה חוזה הוראות פי-על

, למכרז ההצעות הגשת במועד עליה שהצהיר כפי השכר מעלות יפחת לא לעובדיו
 הכלכלה שר ידי על הנקבעת המינימלית השכר מעלות תפחת לא זו עלות מקרה ובכל

 לביטולו ועילה החוזה של יסודית הפרה היא זה סעיף הפרת. לעת מעת ומתעדכנת
 .המידי

. שהוא ומין סוג מכל לעובדיו ההוצאות או התשלומים בכל לבדו יישא הקבלן 20.9
 מהם מי או, המועסקים או, העובדים כלפי והבלעדי היחידי האחראי יהיה הקבלן

, לרבות - עובדיו כלפי בהם לחוב עשוי או חב שמעביד חבות או חובה, אחריות כל בגין
 הכנסה מס ניכויי, לאומי לביטוח בתשלומים, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך
 הגנת בחוק כמשמעותו עבודה שכר, שהוא סוג מכל אחרים היטלים או מסים או

, 1963-ג"תשכ, פיטורין פיצויי בחוק כמשמעותם פיטורין פיצויי, 1958-ח"תשי, השכר
-א"תשי, ומנוחה עבודה שעות חוק פי על או שנתית חופשה בגין כלשהם תשלומים

 תשלומים וכל, כלשהן ביטוח קרנות או גמל לקופות והפרשות תשלומים, 1951
 וכל, קיבוצי וחוזה חוזה, דין כל פי על שהוא וסוג מין מכל סוציאליות והטבות

 או להם בנוסף שיבוא דין וכל האמורים החוקים של חליפיהם פי על תשלומים
 תקופת במהלך ותקנותיהם השירותים חוקי דרישות בכל יעמוד הקבלן .במקומם

 .ההתקשרות
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הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש, חשבון מפורט, בגין העבודה שבוצעה  21.1

 בחודש הקודם. 

 החשבון יועבר לבדיקתו ואישורו של המפקח. 21.2

יום  60ישולם בתנאי תשלום  של ש' +  על ידי המפקח, כל חשבון שאושר 21.3

 לאחר מועד הגשת החשבון המאושר לגזברות. 

רכב, החומרים, כלי הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר שהגיש כוללת את כל ה 21.4

 ב וכל הוצאה נוספת מכל מין וסוג שהוא.אגרות, מיסים וכיו"
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או נזק לרכוש \על פי דין בשל פגיעה ו וישא בכל חבות כספית שתוטל עליקבלן ה 22.1

 .קבלןאו מחדל של ה\צד שלישי כלשהו עקב מעשה וו ו/או לעובדיו ו/או לשייגרמו ל

מסגרת עבודתו על פי בהיה אחראי לכל הנזקים מכל סוג ומין שייגרמו קבלן לבדו יה

, לרבות מעשי ו/או מחדלי קבלן ו/או מחדליווהנובעים ממעשי ה הסכם זה כאמור

 .ו וכל מי מטעמו, מוזמניועובדי

העירייה לא תישא בכל אחריות שהיא או בחבות כלשהי לגבי כל נזק גוף ו/או  22.2

את  ונוטל על עצמ קבלן, והכאמוראבדן ו/או נזק רכוש מכל סוג שהוא אשר ייגרם 

מלוא האחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייב לפצות ולשפות את העירייה כנגד כל 



לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה שהעירייה תוציא בקשר  דמי נזק שתאלץ

 לכל נזק כנ"ל.

פצות את העירייה ולשפותה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו ל מתחייב קבלןה 22.3

לעירייה בשל תביעה כלשהי שתוגש כנגדה בין פלילית ובין אזרחית, ככל שתביעה זו 

הסכם זה או עקב התנהגות ו/או עפ"י  קבלןנובעת מאי קיום התחייבות כלשהי של ה

 .קבלןהמחדל של 

  .קבלן יבטח את עובדיו בביטוח מעסיקיםה 22.4

 ' למכרז.דתקיים את הביטוחים כמפורט בנספח יערוך וי קבלןה 22.5

ביט" התקפות כל הביטוחים הנ"ל, יבוצעו לכל הפחות בתנאי פוליסות ביטוח " 22.6

 ביום תחילת כל ביטוח.

לה על נסיבות היכולות להוות עילה לתביעה  עמיד לכשייווד עיריהודיע לקבלן יה 22.7

 בהתאם לנסיבות המקרה. ודאג להפעיל את הפוליסות שליעפ"י הביטוחים הנ"ל וכן 

 .ושא בהשתתפות העצמית בביטוחים שלקבלן יה 22.8
הקבלן יצרף להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו, אישור ביטוח בנוסח  22.9

ותוארך ההתקשרות ) המצורף. הפוליסה תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת

 (. יום לפני תום תוקפו של הנספח 15, תקופות האופציה, אם תהיינה כאלהב
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להפחית  , על פי שיקול דעתו,המנהל יהא רשאיכלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב

בכל מקרה שבו לא  , )להלן: "פיצויים מוסכמים"(, התמורה החודשיתמו/או לקזז סכומים 

ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא 

 הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:

 

פיצוי  הפרה מס'

מוסכם 

 בש''ח

 50 לעובד-אי לבישת אפודה זוהרת ונעלי בטיחות 1

 150 אי ביצוע ניקיון יסודי לגן 2

 70 לעובד-אי העסקת עובדים בכמות נדרשת 3

 50 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל 4

 20 ליחידה-קרוע/ה  -אי החלפת טפטפת/ממטרה /צנרת 5

מלוא  לכל מקרה.  -גרימת נזק לתשתיות 6

התשלום 

יחול על 

 הקבלן

 40 אי טיפול בפיצוץ מים בצנרת / ראש מערכת 7

 100 מכוסח/מדושן/חתוך/עשביהדשא לא  8



 

 

תביעה ו/או  קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל

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 

, בגין כל נזק שיגרם לה עקב הנ"ל סכמיםהקבלן את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המו

ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, 

לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן 

 .וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל

 

 

 :באנו על החתוםלראיה ו

 

 

 

 

___________________                                                                         ______________ 

 הקבלן       עיריית בית שאן 

 1,000 ללא אישור העירייה משנה לקבלן עבודות מסירת 9

 50 למקרה-אי עמידה בכללי בטיחות 10

 1,000 הפרה חוזרת מעל פעמיים למקרה  11

 300 אי ביצוע הוראות מנהל / מפקח 12


