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 –נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -                       
 

הצעות .1 להציע  שאן:  הזמנה  בית  בזאת    עיריית  לאספקת מזמינה  מחיר  הצעות  להציע  קבלנים 
למפורט   בכפוף  הכל  ציבוריים,  וגנים  שצ"פים  ותחזוקת  שיקום   , להקמה  טובין  ו/או  שירותים 

 , בהתאמה)."המכרז" -ו " עירייהה" :(להלן במסמך זה ובנספחיו.

במכרז  :  המכרזמסמכי  רכישת   .2 הזוכה  אשר  חוזה הקבלנות  ונוסח  תנאיו  על  מסמכי המכרז  את 
שלושת אלפים ותשע  :  לים(במ  ₪  3900  שלתמורת תשלום בסך    יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש

קומה    1בעירית בית שאן רח' ירושלים הבירה  מע"מ), אשר לא יוחזרו,    בצירוף (  )בלבד מאות ש"ח
 03.11.2020 החל מיום  09:00-14:00ה' בין השעות -, וזאת בימים א'שניה בלשכת מנכ"ל

לא   פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל באמצעות פנייה בכתב בלבדשאלות ו:  הבהרהשאלות   .3
מיום   דוא"ל    ,25/11/2020יאוחר  יש  shean.org.il-sagit@betלכתובת  הדוא"ל  .  קבלת  לוודא 

 .  04-6489481שמספרו טלפון ב

בנקאית .4 המציע  :  ערבות  שלעל  בסכום  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעתו    ₪   32500  לצרף 
ושתיים    (במילים:  וחמש מאות    שלושים  הנוסח המופיע  ,  ₪)  ש"חאלף  ג'בלפי  מסמכי  ל  נספח 
י  ל יד הצעה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון ע  .22/12/2020  עד ליום  בתוקף המכרז, 

 .ועדת המכרזים

 חובה. הינו הסיור  -11:00שעה -  יחידה לאיכות הסביבהמה18/11/2020 : יצא ביוםסיור  .5

שהיא.    העירייהאין   .6 הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  רשאית   העירייה מתחייבת 
ה בין  לאור  יתרלהתחשב,  לרבות  המכרז,  נשוא  העבודות  את  לבצע  המציע  של  וניסיונו  בכושרו   ,

 עם המציע.   העירייהניסיונה הקודם של 

משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו   ישותמציע שהוא   .7
או בעל מניות  /משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו  ישות

המציע. של  שותף  ו/או  משרה  נושא  ו/או  מנהל  שהוא    ו/או  מנוע    ישותמציע  מאוגדת,  משפטית 
ו/או   מנהל  ו/או  מניות  בעל  ו/או  (בעלים  המציע  של  מיחידיו  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש 

 נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכרז.

 בודות נשוא המכרז בעצמה. רשאית לבטל את המכרז ולבצע את הע  העירייה .8

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו)  .9
תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר 

 ידי המציע. -היא ממולאת וחתומה על

ותשול בלבד  ידנית  במסירה  תימסר  המכרזים  ההצעה  לתיבת  ראשונה של  קומה  מנכ"ל  בלשכת 
הצעה אשר לא    .בדיוק  13:00בשעה  30/11/2020ליום  עד    ,1בעירית בית שאן רח' ירושלים הבירה  

תתקבל לא  במועד,  למציע.   תוגש  שמספרו    ותוחזר  לטלפון  להתקשר  לצורך   050-6519300יש 
 פתיחת דלת בנין העיריה.
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הנקובים   .10 היום והשעה  יוגשו לאחר  אשר  ואישורים)  נספחים  (לרבות מסמכים,  חלקים מההצעה 
 .העירייהידי -ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ייפסלולעיל, 

שכתובתו   .11 העיריה  באתר  יפורסם  המלא  המכרז  הלשונית    www.bet-shean.org.ilנוסח  תחת 
                                                                                               "מכרזים ודרושים".

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                              

 ,  י לויז'ק       
 ראש עיריית בית שאן                                
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 מהות העבודות המכרז  .1

בהסכם   כמפורט  עבודות באתרים, כיכרות או שצ"פים הכל  ביצועהזוכה יידרש להקבלן   .1.1

 . זה ובנספחיו

 2הכולל  צוות תחזוקהכה יחויב לספק לעירייה כמוכן, מובהר בזאת כי הקבלן הזו  .1.2

, הכל בהתאם     חודשים ממועד התחלת העבודה  12בת    הלתקופ    +רכב,  +מנהל  עובדים 

 למפורט בהסכם הנספח למכרז.

רשאית   .1.3 את  העירייה  העובדיםלשנות  כמות  לתקן    הזמנת  ו/או  להוסיף  ו/או  (להפחית 

  לפי העונה וע"פ שיקול דעתה,   )ד כמפורט  עובדים , בתשלום נוסף לפי כל עוב  7עד    וכיו"ב

אשר   העבודה  לתוכנית  בהתאם  בדיוק  יפעל  ואשר  והקבלן  לקבלן  העירייה  ע"י  תומצא 

 . בהתראה של שבוע מראש העירייהידי -מעת לעת על תעודכן

בעבודות הגינון והטיפול בעשבייה כפי במסגרת ביצוע העבודות יידרש הקבלן לבצע טיפול   .1.4

כשיידרש   או  רובם  בחלקם,  המגוננים  הפתוחים  הציבוריים  השטחים  לרבות בכלל  ולם, 

רק   לא  גני  אך  עלמין,  בתי  ספר,  בית  שטחי   : כגון  שיידרש  ככל  וציבור  חינוך  במוסדות 

 ילדים וכיו"ב. 

סביבת ביצוע העבודות, לרבות אך  מובהר, כי על הקבלן לבצע ניקיון ותחזוקה שוטפת של  

ביצוע  בסביבת  גזם  פסולת  ואיסוף  ניקיון  גננית,  ופסולת  גזם  שאריות  איסוף  רק:  לא 

ו/או  העיריה  ע"י  יקבע  (למיקום אשר  והעברתה למכולת פסולת המיועדת לכך  העבודות 

 מי מטעמה). 

ש ראוי  לביצוע  והאמצעים  האדם  כוח  כל  את  כך  לצורך  להעמיד  מתחייב  ל הקבלן 

 השירותים, באופן שוטף בהתאם לתוכנית העבודה והוראות העירייה ו/או מי מטעמה. 

 הוראות המנהל האחראי.   הקבלן יבצע את העבודות כמפורט להלן (אך לא רק) על פי 1.6    

 בתאימות לשטח ביצוען של העבודות, אופיו(לרבות התאמה לעונות   מטעם העירייה              

 המשתמשים בו, והכל בהתאם לשיקול דעתה של העירייה , בהתאם השנה), צרכי               

 שתגובש לשם ביצוען של העבודות, אשר תעודכן מעת לעת, בהתאם   לתוכנית עבודה             

 מי מטעמה:לצרכי העירייה ו/או              

 עבודות ניקיון ותחזוקה שוטפת: 1.6.1             

    ניקוי סדיר, שוטף ורצוף של פסולת גנים המצטברת והפזורה בכל שטח האתר, פינוי              

 וריכוז הפסולת בתכיפות למקומות ריכוז פסולת לפינוי וסילוק על ידי מחלקת התברואה             

 רת, טאטוא  ובתיאום עימה. ובכלל זה, גירוף משטחי החול , איסוף נשר וכל פסולת אח            

 משטחים מרוצפים, כולל שבילים ומשטחי גומי , ריקון פחי האשפה והחלפת שקיות              

 יומי ע"י שקיות עם לוגו של העירייה ( שיאושר ע"י העיריה  -לאשפתונים ( פינוי יום           
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 צואת בעלי חיים ,  ובתיאום איתה, בצבעים שונים לפי ימי השבוע), איסוף פסולת ובפרט            

    לרבות ניקוי משטחי המדרך, ניקיון ותחזוקה של שבילים לרבות שבילי גישה לעירייה ,            

 מדשאות, שטחים פתוחים בדרך כלל וסביבתם.             

, מכשיר מוטורי, עובדי גינון, יספק  רכב עם ארגז פתוח +עגלהלצורך ביצוע העבודות יפעיל הקבלן 

אמצעים ו/או חומרים ו/או אביזרים כנדרש, לשם ביצועם המלא והשלם של כלל העבודות נשוא  

הקבלן מתחייב לנהוג לפי הוראות הדין התקפות, לרבות איסור  המכרז ובהתאם לדרישות המנהל.

כל תביעה או סכום פיצוי שיחולו על העיריה בגין  שימוש במפוח במקום מגורים כקבוע בחוק.

ת החוקיות יושתו על הקבלן והשיפוי יחול באופן מיידי על פי בחירת העיריה (מימוש  הפרת החובו

 הערבות ו/או דרישת תשלום ו/או הליך משפטי). 

בלבד ו /או כל שעה  07:30מובהר כי של שימוש במכשור מוטורי מכל סוג יעשה החל מהשעה 

ת לקבלן לבצע את העבודות אחרת שתורה עליה  העירייה ו/או מי מטעמה. העירייה רשאית להורו

, ועל הקבלן נשוא המכרז במכשור מוטורי מסוג כלשהו, לשם הפרעה מינימאלית לתושבי העירייה 

יהא לפעול בהתאם לדרישתה זו של העירייה, ללא שתהא לו כל דרישה ו/או טענה כנגד העירייה, 

 לרבות כל דרישה לתמורה נוספת בגין שינויים אלו. 

דעתה הבלעדי של העירייה ו/או המנהל מטעמה לערוך שינוי בתוכנית העבודה מובהר כי , בשיקול 

 שהתבקשה או במס' העובדים וזאת בכל עת, לאחר מתן הודעה לקבלן לשם היערכותו. 

לקבלן לא תהא שום דרישה ו/או טענה לכל תמורה נוספת בגין שינויים אלו. מבלי לגרוע מהאמור 

נתית בהתאם לצרכים של כל עונה וזאת בשיקול דעתה של  לעיל  הקבלן יבצע תוכנית עבודה עו

 העירייה.

 עישוב וגיזום: .1.6.2

הנדרש לכך), כיסוח הדשאים עישוב עשבי בר, גיזום הצמחייה, גיזום עצים (לרבות כל הציוד 

וסילוק כל חומר עודף מן הצמחייה בגנים, למקומות ריכוז פסולת מיועדים , לצורך פינוי על ידי  

 משאיות ייעודיות לפינוי פסולת גזם ובתיאום עם העירייה ו/או מי מטעמה. 

טיפול סדיר ושוטף באחזקת המדשאות : השקייתן, כיסוחן ,השלמת קרחות, חיתוך קנטים,  

אוורור, דילול ושאר טיפולים להמרצת הצמיחה, או הבטחת תנאים טובים להתפתחות הדשא  

ורי יתבצעו במידת הצורך ולפי דרישת העירייה ו/או מי והצמחייה. השלמות כיסוח ע"י חרמש מוט

 מטעמה.

 השקייה: .1.6.3

 הקבלן יהיה אחראי על ניהול מערכות ההשקיה והפעלתן לפי הצורך,

 ועל תחזוקת מערכות ההשקיה לרבות תיקוני צנרת והברזים. 

בו נדרשת במקרה  למעט תיקון מערכות ההשקיה ו/או שעוני השקיה ייעשה על חשבונו של הקבלן, 

אשר יבוצעו ע"י הקבלן והאספקה של החומרים/   החלפת מערכות ההשקיה ו/או שעוני ההשקיה

 , וזאת בהתאם לשיקול דעתה וקביעתה הסופית של העירייה. שעונים וכו' יבוצעו ע"י העיריה

   עיבוד קרקע ותיקון נזקי קרקע:.1.6.4
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בפני   שיבושים  ותיקון  דיסקוס  אוורור,  עידור,  קילטור,  תיחוח,   , הצמחייה  בשטחי  קרקע  עיבוד 

 הקרקע, מניעת סחף, ותיקון נזקי סערות וסחף קרקע , תיקון פני הקרקע להגנת הצמחייה .

 המפקח, יש לבצע תיחוח קרקע שטחי. פעמיים בשנה ולפי החלטת 

 שתילה, זיבול ודישון:. 1.6.5

תיקון   כולל  ונטיעתם,  זריעתם  לשתילתם,  הקרקע  הכשרת  והגנתם,  מילואים  שתילי  שתילת 

המדשאות בהם הם מצויים, שתילת פרחים עונתיים (תוך ביצוע תחלופה שוטפת  בהתאם לעונות  

וסוג השתילים העיריה  -השנה  ע"י  (לרבות שיחים מכל הסוגים  יסופקו  בעצים הצעירים  ). טיפול 

בות הגנתם , עיצובים, סמיכתם, קשירתם וגיזומם. כמו כן, יהא על הקבלן לבצע  ו/או המינים), לר

על חשבונו זיבול במדשאות , דישון והזנת הצמחייה (בהבחנה לעניין טיפול עונתי ו/או טיפול שוטף  

 לאורך כל השנה), וכן כלל עבודות הכשרת הקרקע והצנעת הזבל.

ונתי של ורדים לחידוש פריחה, וכן ביצוע גילויי שורש  כמו כן, ביצוע שתילת ורדים, לרבות גיזום ע

גיזום   גיזום עונתי ושוטף של עצים שיחים ובני שיח (לפחות פעמיים בשנה, כאשר  בעונת החורף. 

לגרוע  מבלי  ושיחים.  ורדים  עצים  מבסיסי  וחזירים  נצרים  הסרת  מנוף).  באמצעות  יעשה  עצים 

  12פרחים בכל עונה (מיכל    20000הקיץ והאביב כ    מהאמור , על הקבלן לשתול לכל הפחות בעונות

   על ידי העיריה.  ויסופקו פעמיים בשנה), מסוגים שיקבעו –

 :כריתת עצים ופינויים . 1.6.6

 כריתה גמורה של עצים מסוכנים, יבשים או חולים, וכן פינוי ו/או סילוק עצים שנעקרו. 

 שור בר תוקף של הרשויותמובהר, כי בכריתה/עקירת עצים, יציג הקבלן למפקח אי(

 . מובהר בזאת, כי על הקבלן יהא לבצע טיפול ו/או כריתה של עצים )המוסמכות וקק"ל

 , באמצעות משאית מנוף ייעודית לכריתת עצים )בעיקר בעונות החורף(נופלים וניסורם  

 ועל חשבונו הבלעדי של הקבלן. המנהל יודיע לקבלן מידית על כל נפילה של עץ ועל 

 שעות מרגע ההודעה  5הקבלן יהא לבצע טיפול בו ללא דיחוי, ובפרק זמן שלא יעלה על 

 . )מובהר, כי טיפול זה יתבצע הן בימי מנוחה, למעט ביום הכיפורים(על כך

 יודגש כי במידה ונפילה של עץ תגרום לחסימת כביש ו/או שביל גישה ו/או פגיעה ברכוש 

 פול בו ללא דיחוי, ובפרק זמן שלא יעלה על תו/שבי העירייה על הקבלן יהא לבצע טי

 . לעירייה תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים )  1 (שעה 

 אלו מתשלום התמורה על פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, כל זאת מבלי לגרוע  

 מזכותה של העירייה על פי דין לתבוע את הקבלן בשל כך.

 :הדברה . 1.6.7
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נתבצעו  במדרכות לרבות ( צמחייה ומזיקי מחלות בהדברת טיפול יבצע הקבלן שבו  אזור  בכל   ,(

האחראי,   ע" המנהל  לבצע  יתבקש  שבו  אזור  בכל  או  גינון   כפי  במועדים  או /ו בתדירותעבודות 

 לתוכנית  בהתאם ,שונות הדברה  עבודות הקבלן וביצע במידה  כי ,מובהר  .העירייה עליהם שתורה

 במזג  שינויים רק לא אך לרבות( בעירייה תלויות שאינן ומסיבות ,לו  שנמסרה העבודה 

 לו  שתהיה מבלי כן לעשות עליו ויהא נוספות הדברה עבודות  לבצע  הוא נדרש ,)האוויר

 מלבד  ,נוספת לתמורה דרישה כל לרבות ,שהוא וסוג  מין מכל העירייה כלפי דרישה כל

 עשבים ניכוש עבודות יבצע הקבלן .מטעמו המחיר  בהצעת המפורטת התמורה

 הימנעות תוך  העירייה הוראות פ"וע בטיחותי באופן מוטוריים חרמשיים באמצעות

 .הקיימת הצמחייה כלשהי מפגיעה

 שטח  בכל( כמדרכות המוגדרים פתוחים בשטחים רק  תעשינה העשבים ניכוש עבודות

 .הבלעדי  חשבונו ועל ,הקבלן מטעם עובדים צוות ידי על וזאת  ,)המדרכה

 או /ו הריסוס עבודות ביצוע לצורך  הנדרש המגן  ציוד  כל  את לעובדיו  יספק הקבלן

 ,מתאימות פילטר  מסכות לרבות ,ביותר  הטובה  באיכות יהיה הציוד  כאשר  ,ההדברה

 עמיד  מחומר וכובע ארוכים שרוולים עם מגן בגדי  ,לחומר  עמידות  כפפות ,מגן משקפי

 לביצוע הנדרש נוסף  אחר מגן ציוד  כל וכן ,היצרן להוראות בהתאם והכל בטיחות ונעלי

 אטמי  גם לעובדיו  הקבלן יספק מוטורי בריסוס .ביותר  הבטיחותית בצורה  עבודות

 תקנות ו לעבודה  הבטיחות לתקנות בהתאם גם בעניין יפעל הקבלן .אוזניות או אוזניים

 . 1997 -ז"התשנ ,)אישי מגן ציוד ( לעבודה בטיחות

 או /ו אדם כל להרחקת הקבלן יפעל ההדברה או/ו הריסוס עבודות ביצוע ובעת  בטרם

 או /ו הריסוס מעבודות ודרך  צורה בכל להיפגע עשויים אשר רכוש או/ו חיים בעל

 בכל ( חשיפה עקב העבודות ביצוע לאחר  אם ובין העבודות במהלך  אם בין ,ההדברה

 .ב"וכיו לחומרים )ודרך צורה

 על לתושבים אזהרה הודעות/שלטים הקבלן יציב ,ריסוס פעולות ביצוע טרם  ,כן  כמו

 מבוצעות בה בסביבה לשהות שלא הם נדרשים בו הזמן ופרק  ומטרתן הפעולות ביצוע

 והחזרת  הנזק תשלום ,כאמור ההוראות לפי יפעל לא והקבלן ככל כי  יובהר  ,הפעולות

 . דיחוי וללא חשבונו על יהא לקדמותו המצב
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 את גם המציינים ,לעין בולטים אזהרה שלטי הקבלן יציב  ההדברה או/ו הריסוס לאחר

 .הפעולה ביצוע ותאריך שימוש נעשה בו החומר שם

 בצמחייה  ואופן צורה בשום יפגעו לא  ההדברה או/ו הריסוס פעולות כי  ,יקפיד הקבלן

 אשר  ,אחר מתקן כל או/ו מבנים או/ו רכוש או/ו חיים בבעלי או/ו אדם או/ו קיימת

 .להדבירם נועדו  לא ההדברה  או/ו הריסוס

 – פי על והכל מכני במרסס  העבודות את לבצע יהא הקבלן על הגדולים העירייה  בשטחי

 .לו שתועבר  העבודה תוכנית

 :עשבייה ניכוש . 1.6.8

 .שתיקבע על פיו בתדירות המנהל יורה עליהם באזורים עשבייה ניכוש ניעשה עבודות

 - כל ואת ,בעניין שוטפת הדרכה  קיבלו אשר מיומנים עובדים ידי על יופעלו החרמשים

 - .הקבלן  ידי ועל חשבון על והכל  ,כך לצורך  הנדרשים המגן ואמצעי הציוד

 לרבות  ,בעניין הנדרשות העלויות בכל  ולשאת החרמשים את לתחזק  הקבלן באחריות

 להעמיד  הקבלן מתחייב  ,מסוים זמן לפרק  יתקלקל שחרמש ככל  .וחלפים תיקונים

 .החרמש השבתת ממועד שעות 3 - מ יאוחר  לא וזאת במקומו אחר חרמש

 מסודרת  בצורה  ותושלך ,פיזורה שימנע כך  ,ידי מ באופן תיאסף הניכוש פסולת

 - פסולת עם השקיות .הקבלן ידי על תסופקנה אשר לכך  ייעודיות לשקיות ומרוכזת

 .העירייה כך  על תורה  בו למקום ותושלכנה תיאספנה הניכוש

 .מילואן לאחר  משעה יאוחר לא יפונו השקיות

 אצירה  כלי  או/ו ציבוריות למכולות הניכוש פסולת שקיות את  לזרוק מוחלט  איסור חל

 .במפורש לקבלן העירייה תורה עליו האצירה כלי/לאזור אלא ,אחר

 :גננית ובפסולת בגנים טיפול . 1.6.9

 .איסופה  לאחר הפסולת התפזרות את ימנעו אשר ייעודיות לשקיות תיאסף הגננית הפסולת כל

 - תפונה אשר והפסולת האשפה .חשבונו ועל הקבלן ידי על תסופקנה השקיות

 תורה  בו המיועד  למקום ותושלכנה ייעודיות בשקיות תרוכזנה  הקבלן עובדי  באמצעות

 .העירייה  כך  על

 מחולקות העירייה  של לוגו עם שקיות( מילואן לאחר  משעה יאוחר לא יפונו השקיות
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 השקיות עלות כי  יובהר  מולה ובתאום העירייה באישור שונים בצבעים השבוע ימי לפי

 .)הקבלן חשבון על הינה

 כלי או/ו ציבוריות למכולות והפסולת האשפה שקיות את  לזרוק מוחלט  איסור חל

 .במפורש לקבלן העירייה תורה  עליו האצירה  כלי/לאזור אלא ,אחר אצירה

 – גיזום של ובמקרה  באתר העבודה תום עם מיד  ,הקבלן ידי על יעשה הפינוי גזם פינוי

 הגזם  פינוי ,המפקח ידי על אחרת נאמר  לא אם .העבודה יום בסיום ,המאוחר לכל  ,רב

 .בעירייה  הנהוגים הגזם פינוי ימי פי על  המפקח ידי על מוסכם למקום ייעשה

 פחים  ,ספסלים הכוללים הגן ריהוט לכל שוטפת תחזוקה  לבצע  הקבלן על כי ,מובהר 
 מבלאי שנגרמו נזקים תיקון לרבות שעשועים וגני ציבוריים בגנים הנמצאים ושולחנות

 .לשנה אחת הריהוט צביעת וכן ,וונדליזם או/ו טבעי

 נקי להיות חייב  ,הגן אזור בכל  לעצים מסביב השטח כי ,לדאוג הקבלן על כי ,מובהר 

 .השנה כל במשך שנתית ורב שנתית חד  מעשבייה

 ,העבודות של ביצוען בשטח ,לניקיון הבלעדית  האחריות מוטלת הקבלן על כי ,מובהר 

 וענפים  אצטרובלים ,עלים נשר פינוי )רק  לא אך ( כגון השנה עונות כל במשך וזאת

 ,הקבלנות וחוזה  המכרז להוראות בהתאם תפונה  אשר אחרת פסולת ואיסוף קטנים

 את  מבצעים מטעמו מי או/ו הקבלן שבהם מהאתרים פסולת ואיסוף טיאוט ,פינוי

 המוקדם לפי ,העבודה  יום סיום או/ו העבודות של ביצוען סיום עם וזאת העבודה 

 .העבודות ביצוע סביבת את עזבו  מטעמו מי או/ו הקבלן ובטרם ,מבניהם
 האשפה  את ויפנה ובפארקים בגינות הפזורים באשפתונים אשפה שקיות יחליף  הקבלן

 .בשקיות תרוכזנה מהאשפתונים תפונה אשר ופסולת אשפה  .בהם המצויים והפסולת

 - למקום ותושלכנה הטנדרים באמצעות ידי על תיאספנה והאשפה הפסולת עם השקיות

 .העירייה לכך תורה  בו

 .מילואן לאחר  משעה יאוחר לא יפונו השקיות

 כלי או/ו ציבוריות למכולות והפסולת האשפה שקיות את  לזרוק מוחלט  איסור חל

 .במפורש לקבלן העירייה תורה  עליו האצירה  כלי/לאזור אלא ,אחר אצירה

 :אקולוגי הסביבתי  בהיבט העבודות  וביצוע לסביבה  ידידותיים בחומרים  שימוש   .1.6.10

 שאינם  לסביבה  ידידותיים בחומרים שימוש תוך  עבודתו את לבצע  הקבלן על כי ,מובהר 

 .מסוכנים או/ו רעילים

 עושה  הוא בהם החומרים סוג את לשנות לקבלן להורות ,עת בכל  ,ראשית תהא  העירייה

 סביבתיים  נזקים ישנם להם חומרים או/ו סביבתיים אקולוגים לחומרים ,שימוש

 דרישה כל  תהא  לא לקבלן .העירייה של הבלעדי דעתה  לשיקול בהתאם והכל ,פחותים

 סוג  מכל נוספת לתמורה  דרישה כל לא לרבות ,זו דרישתה בגין העירייה כלפי טענה או/ו
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 .והיקף

 או /ו באנרגיה בחסכון התחשבות תוך העבודות  לבצע יהא  הקבלן על כי ,מובהר 

 או/ו באנרגיה  לחסכון המיועדים בחומרים שימוש לרבות  ,ומים חשמל כגון במשאבים

 .מטעמה מי או/ו העירייה תורה עליה טכנולוגיה  או/ו סוג  מכל במים

 השימוש בתקציבי  ועמידה במים חסכון על דגש מתן תוך ,העבודות לבצע  יהא  הקבלן על

 שימוש  לבצע  הקבלן על יהא  ,כן  כמו .המכרז  נשוא העבודות  ביצוע לשם שהוקצו במים

 וכן ,)לצורך בהתאם( המים קליטת או/ו המים התאדות  למניעת המיועדים בחומרים

 להפחתת  ולדאוג  להתחשב הקבלן על כי ,מובהר  .במים חסכוניים גינון במוצרי שימוש

 ,לו שתוקצה מהכמות המים מכסת מכמות  ויחרוג  ובמידה  ,המיותרות המים כמויות

 .בהתאם יחויב ,לצורך שלא

 ,חיים לבעלי ,אדם לבני נזק ייגרם שלא לכך  הבלעדי האחראי הוא הקבלן כי ,מובהר.  1.7

 או בחי ,ברכוש פגיעה או/ו בצמחייה פגיעה כל .ולסביבה לרכוש ,ורחוקה  סמוכה  לצמחיה
 תחשב  המכינים ובכלים עשבים בקוטלי זהיר  לא או נכון לא שימוש בשל מים ומקורות בסביבה

  .וונדליזם או /ו טבעי מבלאי שנגרמו נזקים תיקון לרבות  הקבלן  של הבלעדית לאחריותו

 מי  או/ו העירייה  ידי על תיקבע אשר לתדירות בהתאם ושוטף חודשי דיווח ימסור הקבלן 1.8

 נזקי  ותיקון ,שרפות ,חבלות ,חריגים אירועים ,לשיפורם עבודות  ,הגנים של מצבם על ,מטעמה

 .)שנגרמו ככל ( טבע

 חודשית/שבועית עבודה תכנית הזוכה לקבלן  ימציא ,מטעמם מי או /ו המנהל או /ו העירייה .1.9

 בתוכנית  המנויות העבודות את  הקבלן יסיים ולא היה  זה  מכרז  נשוא העבודות של לביצוען

 הקבלן  יעמיד ,מטעמם מי או/ו המנהל  או/ו העירייה  ידי - על  שייקבע הזמנים לוח  פי על ,העבודה 

 בתוכנית לו נקבעו אשר  היומיות העבודות ביצוע סיום  לצורך ,נדרש אחר ציוד  וכל ,פועליו את

 המפורטת לתמורה  מעבר  נוספת תמורה כל וללא חשבונו  על והכל  ,היום באותו  עוד  העבודה 

 עובדים או/ו נוספים משאבים או/ו בעניין עבודה שעות עוד שיידרשו הגם ,מטעמו המחיר בהצעת

 ,מטעמה למי או/ו לעירייה ,דרישה לפי ,לספק הקבלן על ,השתילות בתקופת כי ,מובהר  .נוספים
 לשם שנקבעה  בתקופה  השתילה  ביצוע  סיום לצורך  בנוסף  שיידרש אחר ציוד  וכל נוספים  פועלים

 .נוספת תמורה  כל  ללא וזאת  ,כך

 ביצוע לצורך ,הנדרש ככל ,וציוד מכשירים ,כלים ,עובדים ,חשבונו על ,יספק הקבלן  .1.10

 השייך בציוד  להשתמש הקבלן על איסור חל כי ,יובהר  .הקבלנות בחוזה וכמפורט  העבודות

 .מטעמה מי או/ו מהעירייה מראש אישור לכך  קיבל  כן אם אלא לעירייה

 דרישת לפי ,המכרז נשוא העבודה  ביצוע לצורך  הדרושים החומרים כל את יספק הקבלן .1.11

 כי  ,בזאת יובהר ,ספק הסר למען .הקבלנות חוזה להוראות ובהתאם מטעמה  מי או/ו העירייה
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 הנדרשים הסוגים ,הנדרשים להיקפים בהתאם ,הנדרשים החומרים כל  את  לספק הקבלן על

 המחיר  בהצעת המפורטת  לתמורה מעבר  נוספת תמורה  כל  קבלת ללא וזאת ,ומאפייניהם

 .מטעמו

 מפגעים סילוק הליך  בוצע ,העבודות  של ביצוען תחילת בטרם  כי  ,לוודא החובה  הקבלן על. 1.12

 עבודה  בשטחי הקיימים מתקנים סביב בזהירות יעבוד הקבלן  .בהם לפגוע שאין עצמים וסימון

 ,חשמל ,מים קווי ,)שהוא סוג מכל( מתקנים ,שוחות ,מערכת ראשי לרבות ,להם ובסמוך

 אחראי וכן שיגרם נזק לכל הבלעדי האחראי יהא הקבלן כי ,מובהר  ,ועוד זאת .וכדומה תקשורת

 אך  לרבות  ,לתקינות המצב  החזרת  לשם הנדרשות העבודות  כלל של בעלותם  לשאת או /ו לבצע

 התקנת ,עצים על  והגנה  קשירה  תמיכה ,עצים עקירת  ,ומשטחים מדרכות  ,עצים  גיזום :רק לא

 החלפת  ,מדשאות שיקום ,מדשאות כיסוח ,עצים זיבול  ,עצים ניקיון ,הצורך  במידת   עצים מגני

 ,והשקיה שתילה ,עשבייה  הדברת ,ומחלות מזיקים הדברת ,חוזרת זריעה ,קרקע  החלפת ,צמחים

 תיקון ,דישון ,בור בשטחי טיפול ,חול ארגזי בניקיון טיפול ,עונתיים פרחים או/ו צמחים שתילת

 כל  לבצע עליו ויהא ,טופלו שלא או/ו  שנפגעו אחרות ומערכות ההשקיה מערכות  של ותחזוקה

 לתיקון או/ו לקדמותו המצב  להחזרת עבודות ביצוע .לקדמותו המצב  להחזרת לשם שיידרש

 .המצטבר הנזק להקטנת האפשרית במהירות הקבלן ידי  על יבוצעו הנזק

יובהר כי במידה והקבלן לא יחזיר את המצב לקדמותו כאמור העירייה תפחית ו/או תקזז  .1.13

 הקבלן עקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים ו/או עקבתנכה מחשבון  ו/או

 ניכויים המחויבים על פי חוק ויעבירו לגזברות.

 :אדם כוח .1.14

 הקבלן הזוכה יהא חייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות, עובדים אשר יהיו מיועדים  .1.14.1

 באחריות העירייה בית שאןו/או משובצים לביצוען של העבודות בכל שטח השיפוט ש 

 והכל בכפוף לצרכיה של העירייה מעת לעת. כמו כן, חלה על הקבלן חובת העסקת מנהל 

 . ) נוסף להעסקת עובדים בהתאם לפירוט לעיל(עבודה מקצועי ומיומן 

 ישן לפחות.  4חדש או  2הקבלן ומנהל העבודה יהיו בעלי תעודות מקצוע של גנן מסוג .  1.14.2

 בנוסף למנהל העבודה, יעסיק הקבלן אחראי השקיה בעל יכולת מוכחת לשלוט במחשבי.  1.14.3

 השקיה, תיקון, בניה ותפעול מערכות ההשקיה. אחראי השקיה יהיה מצויד בכלל הציוד 

 ו/או האמצעים הנדרשים לשם ביצוען של העבודות בשלמות ו/או תיקונן ו/או השבחתן. 

 ניסיון וידע בעבודה בגינון, בהתאם לאופי העבודות כל עובדי הקבלן יהיו בעלי . 1.14.4
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 ובעלי אזרחות ישראלית.  18המבוצעות בתחום אחריות העירייה, שהינם מעל גיל 

 . כל העובדים יהיו בעלי בריאות תקינה ומסוגלות פיזית, המאפשרת להם לבצע את כל  1.14.5

 העבודות נשוא המכרז. 

 ביזרי הבטיחות הנדרשים על חשבון הקבלן, לרבות אך לא. כל עובדי הקבלן יצוידו בכל א 1.14.6

 רק: נעלי עבודה בטיחותיות ואפודים זוהרים, הנושאים את לוגו העירייה.

 . הקבלן, מנהל העבודה ואחראי ההשקיה שמינה מטעמו, יחזיקו כל אחד במכשיר טלפון 1.14.7

 חשבון הקבלןסלולארי תקין. כל ההוצאות התפעוליות של מכשירים אלה יהיו על 

 בלבד. הקבלן ומנהל העבודה יהיו זמינים בכל שעות העבודה לקריאות במכשיר זה.

מובהר, כי כלל החומרים ו/או האמצעים ו/או המשאבים ו/או התשומות הנדרשות לשם   .1.15

 המלא והשלם של העבודות נשוא המכרז, תהיינה על חשבון הקבלן, והן תוכללנה בהצעת ביצוען

 מטעמו. ככל שידרשו תגבורים ו/או חומרים ו/או אמצעים ו/או משאבים ו/או תשומות המחיר 

 נוספות, בהתאם לשיקול דעת העירייה ו/או מי מטעמה, יהא על הקבלן להשלימם ו/או 

 להמציאם, ללא שתהא לו כל דרישה ו/או טענה לתוספת להצעת המחיר אשר ניתנה על ידו, ועל 

 עתידית ו/או נוספת אפשרית.  הקבלן לכלכל בהצעתו כל תוספת

. בכל מקרה של שביתות ו/או הפסקות עבודה ו/או מניעות מכל סוג מצד הקבלן ו/או עובדיו  1.16

 מי מטעמו, יהא על הקבלן לספק עובדים חליפיים, כלי רכב חליפיים ואמצעים חליפיים, ככל ו/או

 ובאיכות הנדרשים על פי תנאי מכרז זהשהדבר יידרש, וזאת על מנת לבצע את העבודות בטיב 

 יעמיד  לא והקבלן במידה כי  יובהר  .זה מכרז נשוא העבודות של בביצוען פיגורים מניעת ולשם

 .החודשי מהחשבון אלא סכומים לקזז הזכות תהיה  לעירייה  כנדרש חלופיים עובדים

יועסקו   בבוקר)  7:00( המתחיל בשעה שעות עבודה יומיות 7 -סך הכל ליום עבודה בין  .1.17

פועלי גינון   7 -, ואחד פועלי גינון מתוכם מנהל העבודה 3בשטח השיפוט העירייה לכל הפחות 

יהיה גם  (כאמור לעיל, על פי הודעת העיריה מראש). אחד העובדים  הל אחד לכל היותרנמבנוסף ל

 מחשבי השקיה.ב אחראי השקיה בעל יכולת מוכחת לשלוט

 קריאה דחופה: .1.18

 בכל מקרה שמתעוררת בעיה המצריכה טיפול מיידי, כגון: נפילת עץ על כביש וחסימת  .1.18.1

 התנועה, פיצוץ צינור השקיה, תקלה אחרת או כל מפגע בטיחותי, תועבר על ידי 

 העירייה )לרבות על ידי המוקד העירוני( קריאה דחופה לקבלן ו/או נציגו. 

 על הקבלן או נציגו להתייצב בתוך שעה מרגע קבלת ההודעה ולפעול לתיקון התקלה.  .1.18.2

 לשם כך, ימנה הקבלן כונן מטעמו שיהיה זמין, נגיש ומצויד באמצעי קשר עם מוקד

 העירוני של העירייה. 
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 מובהר, כי במקרה חירום או לפי בקשת העירייה, יחויב הקבלן לספק עובדים נוספים  .1.18.3

 לפי דרישות העירייה ו/או מי מטעמה. תשלום לעובדים הנוספים לא ייחשב כחלק

 מובהר, כי(מעבודות התחזוקה השוטפת, וישולם לקבלן שכר עבודתם על ידי העירייה 

 הספקת עובדים נוספים לשם סיום תכנית העבודה שנקבעה על ידי העירייה במועדים

 הכולל של העבודות, אשר התמורה אשר נקבעו לשם כך, תחשב כחלק מסל השירותים

 . )בגינן מפורטת בהצעת המחיר מטעם הקבלן ולא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת

 טלפונים/מכשירי קשר: .1.19

 מובהר, כי על הקבלן לצייד את העובדים מטעמו ואת מנהל העבודה בכל שטח 

 אפשרות לשלוח ,ליצירת קשר רציף ולמתן  3העירייה בטלפון סלולארי חכם, דור 

   צילומים מהשטח למנהל מטעם העירייה.

 כלי רכב לתפעול היומיומי:  .1.20

 מנהל העבודה שהינו גם האחראי על ההשקיה יהיה מצויד, בכל תקופת החוזה, ולשם  

 ביצוען של העבודות, ברכב מתאים מסוג טנדר דאבל קבינה אשר שנת ייצורו לא 

 הנ"ל, יחשב ציוד הכרחי לצורך ביצוע העבודות + עגלה. הרכב  2011 -תפחת מ 

 וכאמור בתנאי המכרז.

 שיקום ושדרוג שטחי הגינון: .1.21

 במידה והעירייה תהיה מעוניינת לשקם או לשדרג שטחי גינון באחד השטחים

 שבטיפול הקבלן, הקבלן יספק על חשבונו את הצמחים, החומרים והאביזרים

 . ויבצע את  15%לשיקום בהנחה של מינימום   הדרושים על פי מחירון דקל עבודות

 העבודות בהתאם לדרישתה של העירייה, ללא כל דרישה מאת הקבלן לתשלום תמורה

 נוספת בגין כך. מובהר, כי עם סיום ביצוע העבודות על ידי הקבלן, יהפוך שטח הגינון

 על לחלק מהיקף העבודות הכולל הנדרש לביצוע, ויתווסף לתוכנית העבודה שתגובש

 ידי העירייה ו/או מי מטעמה.

 היקף ביצוען של העבודות:  .1.22

 מובהר, כי האזורים המפורטים במכרז וחוזה הקבלנות, כוללים בחובם את כלל 

 השטחים המפורטים לעיל, ולרבות איי תנועה, ערוגות, משעולים הסמוכים לשבילי 

 אופניים וכדומה.

 להוסיף ו/או לשנות את היקף השטחים בהםמובהר, כי העירייה רשאית להגדיל ו/או 

 מבוצעות העבודות ו/או השטחים הכלולים במסגרת חוזה זה. לקבלן לא תהיה כל
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 טענה מכל סוג שהוא כלפי העירייה, בגין מימוש זכותה זו. 

 היערכויות סמוך לאירועים ו/או מועדים: .1.23

 ת העירייה, ייערך סיור לפני אירועים ו/או מועדים המתקיימים בתחום אחריו .1.23.1

 בשטחים המיועדים לאירוע, ויסוכמו מכלול הפעולות שיש לבצע לקראת האירוע כגון:

 שתילה, ניקיון, גיזום, סגירת ברזי השקיה וכיו"ב. סיור נוסף יבוצע לאחר השלמת 

 מכלול הפעולות שסוכמו בסיור המקדים. 

 לצרכיה, העירייה ו/או מי מטעמה, רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם  .1.23.2

 להורות לקבלן להקצות עובדים נוספים לשם ביצוע עבודות ההכנה ו/או התחזוקה,

 לשם ביצוע כלל ההכנות הנדרשות לקיומם של האירועים ו/או כהערכות למועדים

 שונים. מובהר, כי בתמורה להקצאת עובדים נוספים ו/או תשומות נוספות ו/או 

 פים כאמור, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת, מעבר לתמורהאמצעים נוס

 המפורטת בהצעת המחיר מטעמו.

 בתום האירוע ו/או בתום ההערכות למועדים, ייערך סיור בכלל האזורים הסמוכים .1.23.3

 למיקום ההיערכויות ויוכן דו"ח המכיל את כל נזקי האירוע כולל תכנית לשיקום. 

 מטעם העירייה, נציג הפקת האירוע ומנהל העבודה מטעםהסיור יבוצע בשיתוף מפקח 

 .לאחר השלמת מכלול הפעולות שסוכמוהקבלן. סיור נוסף יבוצע 

 
 להשתתפות במכרז סף   תנאי. 2.

במכרז   להשתתף  בתנאים  זרשאים  למכרז,  ההצעה  הגשת  במועד  העומדים    המצטבריםה, 
   –המפורטים להלן 

תושב   2.1 יחיד  שהינו  ישראלי  הרשום מציע  תאגיד  או  בישראל  רשומה  שותפות  או  ישראל 
 בישראל.

המציע הוא בעל ניסיון בתכנון גנני ומלווה ע"י אנשי מקצוע בתחום כגון: אגרונום, ומומחה   2.2
 . וטניקהלגנים חקלאות וב

  חובה. 5.5מכונת כיסוח  מציע בעל 2.3
לפרט את שם  חשוב. יש חה למערכות השקיה, עבודות מים ומאחד מעובדיו מומהמציע או  2.4

 העובד ולצרף הוכחות לקיום תנאי זה. 
להיות כולם בגירים, דוברי השפה העברית, נכונים לעבודה מאומצת,  המציע על עובדי  2.5

 מקצועיים ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הגינון  
 בעל כלים מתאימים לביצוע עבודתו. המציע  2.6
 בתוקף.אחריות מקצועית מציע בעל ביטוח  2.7
 קבלה על שם המציע.  ףיוכח באמצעות צירו  -ש את מסמכי המכרזהמציע רכ 2.8

תן  , במהשנים האחרונות  5במהלך  המוכח באסמכתאות של מקבלי השירות,    בעל ניסיוןמציע   2.9
לצרף   .לפחות  תושבים  20,000בעלת  מקומית    תווירששתי  ל   דומים  םשירותי המציע  על 

שירותי   במתן  ומוכח  קודם  ניסיון  על  בכתב  גהמלצות  של  ותחזוקה  שיקום  נים  הקמה 
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(ו/או בנוסח דומה). מעבר לצירוף ההמלצות  ' למכרזאבנספח בהתאם לנוסף הקבוע  ציבורים,
 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים.  - במלואו  ' למכרזאנספח ימלא המציע גם את 

   ו/או ברשותו מציע אשר בבעלותו 2.10

 . יש לצרף –נהיגה בתוקף  שיוןיר ) א(

שיון הרכב ופוליסות  ייש לצרף את ר  –וח מקיף  ביטוח חובה וביטבעלות על רכב בעל   )ב(
 הביטוח.

זה   "ברשות"  ""בעלותלעניין  גם    ו/או  באמצעותיהיה  ו/או  רכישה  או   הזמנה  מכר  הסכם 
ליסינג חברת  עם  התקשרות  הרכב  הסכם  כלי  של  בעליהם  לשכירת    ו/או  והן  לרכישת  (הן 

 . הרכבים)

 בסמכות ועדת המכרזים לפסלם. ף לעיל, ו הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסמציע ו/א

 

 - וגנים ציבוריים הקמה שיקום ותחזוקת שצ"פיםלמתן שירותי הצעת מחיר . 3
למתן  להעסקת    עירייהן אומדן המצוי  'ב כנספח  בטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף   3.1

 (לא כולל מע"מ).  השירותים נשוא המכרז וחוזה הקבלנות

שיעור   3.2 את  לנקוב  נדרש  בשקלים    ההנחההמציע  המחירים  את  וכן  הנ"ל  למחירים  ביחס 
 חדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים 

 

אשר   כמחירים  ההנחה,  לאחר  המחירים  רישום  יהיה  ההנחה,  לאחר  המחירים  רישום  לבין 
 נתונים אלו בלבד.פי -ועדת המכרזים תבחן את הצעתו עלופי הצעתו, -יחייבו את המציע על

הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם כך  3.3
 .  תיפסל – העירייהעל ידי 

 .מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, הצעתו תיפסל

 איננה מהווה הנחה לצרכי מכרז זה).  0%(הנחה בשיעור 

לעלות השירותים נשוא המכרז. האומדן כולל    העירייהאומדן  את  המחירים המרביים מהווים   3.4
את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרבות העסקת כל העובדים, עלויות שכר, זכויות  

והכשרה,   הדרכה  עלויות  הוצאה   ,חומריםסוציאליות,  וכל  וכיו"ב  מיסים  אגרות,  רכב,  כלי 
 .  נוספת מכל מין וסוג

 מכרז ערבות . 4
בהתאם   .4.1 התחייבויותיו  מלוא  קיום  להבטחת  להצעתו  יצרף  זה  למכרז  הצעה  המגיש  מציע 

  32,500  בסך של  ,שם המציע בלבד-על    העירייהלהצעתו, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת  
ושתיים    (במילים:  ₪ מאותאלף  שלושים  לצרכן  ₪)  וחמש  המחירים  למדד  ואשר   ,צמודה 

 . ' למכרזגכנספח ידי בנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף -הוצאה על

מראש .4.2 ומוסכמים  קבועים  פיצויים  ישמש  הערבות  וכן    ,סכום  ההצעה,  תנאי  מילוי  אי  בגין 
 4.4, כאמור בסעיף  העירייהבמידה אם המציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת  

 להלן. 

מ .4.3 בכל  תחולט,  להצעה  המפורטות  הערבות  מהחובות  חובה  הזוכה  המציע  ימלא  לא  בו  קרה 
חילוט הערבות הבנקאית לא   ,ברם  . במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש

בזכותה של   נוספים מהמציע  העירייהיפגע  פיצויים  נוספים  לתבוע  ו/או  נזקים אחרים  בגין   ,
 ידו עקב אי קיום ההצעה.-עלעירייה לאשר יגרמו 

על .4.4 הערבות  תוקף  את  חשבונו  על  להאריך  מתחייב  דרישת  -המציע  לאחר  העירייהפי  עד   ,
עם   קבלנות  חוזה  על  יחתום  שנבחר  וזהות  העירייהשהזוכה  משפטיים  הליכים  יתנהלו  אם   .

יע את תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים  הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המצ
 .העירייהפי דרישת -על
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ארבעה .4.5 תוך  במכרז,  תתקבל  לא  שהצעתו  מציע  לכל  תוחזר  (-הערבות  לאחר  14עשר  ימים   (
שיהי (ככל  משפטיים  הליכים  סיום  לאחר  ו/או  במכרז,  הזוכה  עם  קבלנות  חוזה  ו  שייחתם 

 ם, לפי המאוחר.) יו14( עשר-הליכים מכרזים) ועוד ארבעה

ולאחר    העירייהלזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף עם   .4.6
בידי   מטעמו  העירייה שיפקיד  ביטוח  חברת  מאת  חתום  של    אישור  הביטוח  יועץ  ואישור 
וערבות ביצוע בשיעור    ,ט'בנספח  , על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט  העיריה לנספח

 .י'נספח בנוסח תו מזכיי 5%

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות ביולה, יהיו על חשבון המציע.  .4.7
 אישורים ומסמכים להגשת המכרז . 5

  דין -העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו    מקור   –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  
   –(אשר אי עמידה בהם כמוה כאי עמידה בתנאי סף) כמפורט להלן 

 תעודת התאגדות (לתאגיד).  /העתק ת. זהות + ספח (לעוסק מורשה שהוא פרטי) . 5.1
 אישור רו"ח בדבר מורשי חתימה (לתאגיד בלבד).. 5.2
 תעודת עוסק מורשה. . 5.3
 למכרז זה.  כנספח א'פירוט נסיון בנוסח המצורף . 5.4
 למכרז זה.  כנספח ב'טופס הצעת מחיר מלא בכל פרטיו וחתום, המצורף . 5.5

חתום.  5.6 ביטוח  המציע    נספח  המצ"ב  ע"י  אישור   'ט כנספח  בנוסח  לעירייה  להציג  יידרש    (הזוכה 

 חתום ע"י חברת הביטוח).

 , חתום ומאומת על ידי עו"ד. נספח ד'תצהיר בדבר היעדר קרבה . 5.7

 , חתום ומאומת על ידי עו"ד.נספח ה'תצהיר בדבר היעדר הרשעות . 5.8
 , חתום ומאומת על ידי עו"ד.נספח ו'תצהיר בדבר אי תיאום מכרז . 5.9

 , חתום ומאומת על ידי עו"ד.נספח ז'תצהיר בענין עבודה במוסדות חינוך . 5.10
 על ידי עו"ד. , חתום ומאומת נספח ח'תצהיר בענין מורשי החתימה של העיריה . 5.11

 אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור. . 5.12

פנקסי חשבונות ורשומות על.  5.13 ניהול  פי חוק עסקאות גופים -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על 

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

 .  חתום ע"י המציע הסכם, בנוסח המצורף (ניתן להורדה גם באתר האינטרנט של העירייה),  . 5.14

    בנוסח  ,01.03.2021 ש"ח לפקודת עיריית בית שאן, בתוקף עד ליום 32,500ערבות בנקאית ע"ס . 5.15

 .'גנספח המצורף         
 קבלה על שם המציע על רכישת המכרז. . 5.16
 לפי שיקול דעת המציע.  –המלצות . 5.17

 לעיל.   2.6,  2.5, 2.2מסמכים להוכחת סעיפים  5.18

 לעיל.   2.11רשיון רכב, רשיון נהיגה וביטוח לרכב כאמור בסעיף  5.19

 

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

 חותמת (אם קיימת).בעט עם דיו שאינה שחורה, בצרוף 

 כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז. 

 הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור (כולם או חלקם) תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה.

חייבים   נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל,  והמסמכים אשר    ישותלהתייחס לכל האישורים 
ההצעה מגישה את  אשר  אשר    העירייה  .המשפטית  מסמכים  או  אישורים  לקבל  לא  רשאית  תהא 

 משפטית אחרת.  ישותמתייחסים ל
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),  העירייהידי  -חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים (אשר התבצעו על
 גרת הצעתו. ידי המציע טרם הגשתם במס-ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

 

 הוצאות המכרז .6

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על
השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד  

 ועל חשבונו. 

 בעניין.   העירייהלמציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד 

 עדיפות בין מסמכים .7
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות 

 ונספחיו תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו. 

 זהות בין הצעות כשירות . 8
אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן וכשירות,  במידה ויהיו מספר הצעות

) ימים  3תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה (
 . תיקבע ההצעה הזוכה ומבניהןמיום קבלת הודעה על כך, 

בסכומיהן, יתבקשו המציעים להגיש אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות  
) תוך  וזאת  בשנית  משופרת  י3הצעה  ומב)  כך,  על  ההודעה  קבלת  מיום  ההצעה ינמים  תיקבע  הן 

 הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר. 

 הבהרות ושינויים . 9
קבלנים  .  9.1 סיור  ייצא    11:00בשעה    18/11/2020ביום  ייערך  הכניסה מהסיור 

 הינו חובה!הסיור  –בית שאן.  לאיכות הסביבהליחידה 

ליוםע.  9.2 כל אחד מהמציעים להפנות  ,  14:00בשעה   25/11/2020  ד  בשאלות  רשאי 
     ,בדבר המכרז

 . באחריות המציע לוודא sagit@bet-shean.org.ilלדוא"ל באמצעות פנייה בכתב בלבד,        

 . 04-6489481שמספרו טלפון קבלת הדוא"ל ב       

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל.  9.3
 .העירייהתחייבנה את  –רק תשובות בכתב 

ההצעות,  העירייה.  9.4 להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  ליתן    תהא 
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או    תשובות לשאלות הבהרה וכן

המשתתפים לשאלות  השבתשובה  נפרד  .  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  והתיקונים  ינויים 
מסמכי המכרז   רוכשי  לידיעת  ויובאו  המכרז  של ממסמכי  באתר האינטרנט  בפרסום 

ודרושים".    ean.org.ilsh-www.betכתובת  ב העיריה   "מכרזים  הלשונית  תחת 
הפרסומים. אחר  לעקוב  המציעים  ידי    באחריות  על  חתומות  התשובות  את  לצרף  יש 

 המציע יחד עם הצעתו.

  

 : הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה . 10
 גנון ניקוד ההצעות יהיה:מנ. 10.1

 מהניקוד בגין מחיר;   50%

לרבות   50% ניסיון,  המציעים,  בנתוני  בהתחשב  הועדה  ידי  על  שייקבע  איכות  בגין  מהניקוד 

וצרכי  מהמסמכים  התרשמות  תעודות,  המלצות,  המציע,  עם  העיריה  של  קודם  ניסיון 

 העירייה. 

http://www.bet-shean.org.il/
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ראיונות   ממציעים,  פרטים  השלמת  לייעוץ,  להידרש  חייבת,  לא  אך  רשאית,  המכרזים  ועדת 

 ת שתידרש לפי דעתה לצורך קבלת החלטתה. ולבצע כל פעולה אחר

     ובין בהצעה שצוינו  בין, הסתייגות ממסמכי המכרז או/ו מחיקה או/ו תוספת או/ו שינוי כל 

 :יחשבו, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב שצוינו

  - או, נכתבו לא כאילו ) 1( 

 .ההצעה לפסילת לגרום שעלולים כתנאים ) 2( 

 .העיריה של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה, בנדון  ההחלטה  

   וליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת לקחת בחשבון שיקוועדת המכרזים רשאית .  10.2

 מוצע במכרז ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה ה          
 רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינות אשר היו  העירייה . 10.3

 עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע לעירייה           

 להתקשר עימו בחוזה הקבלנות (באם הצעתו היא הזולה ביותר) ולבחור משתתף אחר            

 תחתיו.           
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את העבודות נשוא המכרז וחוזה   .10.4

 הקבלנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה בפועל.            

 
   הוראות כלליות.11

אשר   .11.1 תוספת  או  שינוי  כל  ו/או  מילוי  הטעון  מקום  השלמת  ו/או  מחיר  הצעת  הגשת  אי 
המכרז   במסמכי  בגוף ייעשו  תוספת  או  שינוי  באמצעות  בין  אליהם,  ביחס  הסתייגות  כל  ו/או 

 המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז.

גוף מאוגד אחר,    ישותמציע שהוא   .11.2 משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של 
ל הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו ש  ישותשהינו  

בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. אדם מנוע מלהגיש הצעה/ות  
 מטעם כל גוף משפטי אחר.

שהוא   .11.3 של   ישותמציע  מיחידיו  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  משפטית 
נו ו/או  מנהל  ו/או  מניות  בעל  ו/או  (בעלים  הצעתו המציע  את  הגיש  שותף)  ו/או  משרה  שא 

ו/או  כבעל מניות  ו/או  כבעלים  במקרה שהוא משמש  למכרז. אדם מנוע מלהגיש את הצעתו 
כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף בתאגיד אשר הגיש הצעתו למכרז. אדם מנוע מלהגיש  

צמו ובין  את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין אם ע
אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או 

 כנושא משרה ו/או כשותף הגיש את הצעתו למכרז.

 תיפסל ולא תובא בחשבון. –הצעה שתוגש בניגוד לאמור 

 –הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף   .11.4
 תיפסל ולא תובא בחשבון. 

 כזוכה במכרז.  ,מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא העירייה אין .11.5

הבהרות    העירייה .11.6 ו/או  נוספות  השלמות  ו/או  נוספים  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית 
פתיחת   לאחר  גם  זאת  כל  רצונה,  שביעות  ולשם  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  נוספות 

 ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה. 

רשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפים במכרז תחשיבים לביצוע העבודות במכרז לרבות  העירייה .11.7
 עמידת של הצעת המחיר בתשלום כל זכויות עובדיו של המשתתף. 

 תיפסל.  –הצעה גירעונית אשר פוגעת בזכויות עובדים 
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) העירייהוההצעה תהיה נמוכה באופן חריג (בהתאם לשיקול דעת    במידהמובהר למציעים כי,   .11.8
, יזומן המציע לשימוע בפני וועדת המכרזים ליתן הסבר מפורט באשר העירייהביחס לאומדן  

להצעתו ועלויותיו, לרבות שכר עובדים וכל עלות אחרת. ההסבר והתחשיב של המציע יועבר  
ובאישור בכתב  מפורטת  בצורה  המכרזים  טרם  -רואה  לוועדת  וזאת  המציע,  של  חשבון 

התכנסות וועדת המכרזים לשימוע המציע, וזאת על מנת לא לפגוע בזכויות העובדים ובשכרם 
 פי חוק. -על

  בצע את העבודות נשוא המכרז בעצמהשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ל  העירייה .11.9
 .ולמציעים לא תהיינה כל טענות או תביעות בגין כך

 ההצעה.21

על .12.1 המוגשת  תעודת -הצעה  מספר  המלא,  שמו  ציון  תוך  המציע  ידי  על  תיחתם  יחיד  ידי 
 שלו, כתובתו וחתימתו.  או מספר תאגיד הזהות

החתימה  ידי מורשי-משפטית מאוגדת (תאגיד משפטי) תיחתם על ישותידי -הצעה המוגשת על .12.2
שמם   נמנים  בה  התאגיד  חותמת  בצירוף  התאגיד  וכתובתו.  של  הרשום  מספרו  התאגיד, 

הזהות של מורשי החתימה מטעם  צהה בדבר שמם המלא ומספר תעודות  עה תכלול פרטים 
וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים והעובדה כי  התאגיד וכתובתם,  

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר   .חתימתם מחייבת את התאגיד
)  1ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו) יחתמו במלואם על ידי המציע, ואלה יוגשו בעותק אחד (

בתוך מעטפה סגורה בעת רכישת המכרז ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת 
 ידי המציע.-וחתומה על

  העירייהמשרדי  בת בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת  ההצעה תימסר במסירה ידני .12.3
שמספרו   לטלפון  להתקשר  יש  מנכ"ל.  בלשכת  הראשונה  דלת    0506519300בקומה  לפתיחת 

הינה ההגשה  יום    העיריה.  לא    .13:00בשעה  30/11/2020  עד  במועד,  תוגש  לא  אשר  הצעה 
 תתקבל.

 הודעה על זכייה .31
 או   תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות פקסימיליהעם קביעת הזוכה במכרז  .13.1

 דואר אלקטרוני.          

את כל המסמכים    עירייהלהמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור   .13.2
 ) ימים ממועד ההודעה כאמור.7בעה (וזאת בתוך ש הנדרשים במכרז

החתימה על הסכם הקבלנות ומילוי  ) ימים מיום  10יהא בתוך עשרה (צו תחילת העבודה   .13.3
 לעיל.  13.2הוראות  סעיף 

באמצעות   .13.4 בכתב  הודעה  תינתן  תתקבל  לא  הצעתו  אשר  דואר למציע  או  פקסימיליה 
 .. הערבות תוחזר לאחר חתימת חוזה עם הזוכהאלקטרוני

תהא   .13.5 בהתחייבויותיו,  יעמוד  לא  והמציע  במכרז    העירייההיה  הזכייה  את  לבטל  רשאית 
התק את  לאחר ו/או  למציע  תישלח  זו  הודעה  למציע.  בכתב  בהודעה  וזאת  עימו  שרותה 

רצון   לשביעות  תיקון  הטען  את  לתקן  הוא  נדרש  לפיה  הודעה  למציע  , העירייהשניתנה 
להודעת   בהתאם  תיקון  הטעון  את  תיקן  לא  שהמציע  הזמן      העירייהולאחר  פרק  ובתוך 

 אשר נקצב בעניין. 

ו/או   .13.6 במכרז  הזכייה  ובוטלה  של  במידה  רשאית   העירייההתקשרותה  תהיה  הזוכה,  עם 
על  העירייה שיקבע  למי  המכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  דבר  את  זאת  -למסור  כל  ידה, 

 רעון הפרש המחיר מהזוכה המקורי.יהערבות הבנקאית של המציע, ולפ במקביל לחילוט 
 הליכים משפטיים .14

בדרישות  ו/או  בטענות  ו/או  בתביעות  יבוא  לא  כזוכה,  הוכרז  אשר  מציע  כי  בזאת  ומודגש  מובהר 

, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה  העירייהכלפי 

 ידי צדדים שלישיים כלשהם. -מהליכים משפטיים שיינקטו על

 בכבוד רב,          
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 ז'קי לוי                   
 יריית בית שאן. ראש ע          
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 ' למכרז נספח א
 

 פירוט ניסיון 
 

 

 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 טלפון    איש קשר   תאריכי עבודה  חברה / גוף 

 ______________ ___  ___________________   ______________- _____ 

 ______________ ___  ___________________   ______________- _____ 

 ______________ ___  ___________________   ______________- _____ 

 ______________ ___  ___________________   ______________- _____ 

 ______________ ___  ___________________  ____________ __- _____ 

 

 

 רצוי לצרף המלצות, אשר ילקחו בחשבון בקביעת ניקוד האיכות.
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 טופס הצעת מחיר  –ב' נספח 
 

 הצעת מחיר (לא כולל מע"מ)  
 

הינו העירייה  שיפוט  בשטח  המכרז  פרסום  ביום  נתונים  לחודש  48,000  אומדן  ש"ח 
 לפי המפרט המצ"ב:  עבודה 

 
 + ליום עבודה  יםעובד 2 מחיר ל

 + מחיר לרכב ליום עבודה(מתודלק ומוכן)  
 מחיר למנהל ליום עבודה  

 )ימי עבודה בחודש . 24התחשיב הינו לפי  (
 

 ₪ ליום עבודה.   650עלות כל עובד נוסף מעבר למפרט הנ"ל: 
 
 

 .  (באחוזים)________ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא -שיעור ההנחה אשר יינתן על
 

 רכב +מנהל_______   ים+עובד 2 דו לאחר ההנחה בסך הכל : ליעמ מיםהסכו

 ליום עבודה________    ₪  עובד נוסףל
 

 
 
 

  הצעתו תיפסלמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, 
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה).  איננה 0%(הנחה בשיעור 

 
 

 
, אגרות, מיסים וכיו"ב וכל  תשלומים הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר שהגיש כוללת את כל ה

 הוצאה נוספת מכל מין וסוג שהוא. 

בהתאם לדרישת מובהר כי נוסף על הפירוט בכתב הכמויות, על הקבלן לספק צוות תחזוקה  

העבודה  המנהל התחלת  מיום  +    1עובדים+    2  מינימוםהכולל    החל  עבודה  1מנהל  רכב 

 חודשים,   12, למשך מנהל+ רכב  1עובדים+ 7 ומקסימום

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם.  הכל
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 נוסח ערבות בנקאית להצעה למכרז  – ג'נספח 
 
 

 לכבוד 
 עיריית בית שאן 

 1רח' ירושלים הבירה 
 בית שאן 

 
 ג.א.נ., 

 ערבות בנקאית מספר                             . הנדון: 
 

 
בקשת   פי  (להלן:  על   ______________ מזהה  מס'   ____________________________

לסילוהמבקשים" כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  לסך    ק")  עד  סכום  שלושים    32,500כל  (במילים:    ₪
מאות   אלףושתיים   הנ"ל   וחמש  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ש"ח), 

" (להלן:  להלן  כמפורט  הצמדהלמדד  זהפרשי  להקמה, "),  במכרז  השתתפותם  עם  בקשר  את 
, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם 13/2020  שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים, שמספרו

 על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו.  
 

דרישתכם  ימים מיום קבלת    14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו 
דרך   בכל  או  משפטית  בתביעה  מאת המבקשים  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או 
כלשהו   לחיוב  בקשר  למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת, 

 כלפיכם.
 

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

 הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה: 
 
משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   –"  מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "
היינו    __15.8.2020___שפורסם ביום    יליו ") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  החדש

שי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  ") יהיו הפרהמדד היסודי__________ נקודות (להלן: "
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 לא תענה.  דרישה שתגיע אלינו אחרי  ועד בכלל. 01/03/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   01/03/2021לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות  
 זה.

 
     

 בכבוד רב,
 

 בנק _________ 
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 הצהרה בדבר העדר קירבה  –נספח ד' 

 הצהרה והתחייבותהנדון:                                                     
 

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

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שאן.קרוב משפחה (בן זוג,  ).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(

) משנה  בסעיפי  מהמנויים  אחד  ואף  ברווחיו.  או  ו  1בהונו  עובד 2(  –)  או  מנהל  לעיל   (
 אחראי בתאגיד. 

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

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

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

 את שוויו של מה שקיבלה.

  ו בכל הקשור להצהרתי כאמור כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשה
 ות השינוי. לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קר

 
 

_________                                                                                   ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                          תאריך  
 

 אישור עו"ד 
 

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

 _________________ מר/גב'   _____________________ אשר שברח'   __________

מוסמך/כת  ואשר  אישית,  לי  ____________________/המוכר/ת  ת.ז.  ע"י  עצמו/ה  זיהה/תה 

עליו/ה   כי  "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה  (להלן:  זה בשם _________________  לתת תצהיר 

כן,   יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 

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

 
 

 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 תצהיר העדר הרשעות  – נספח ה'
 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 
 

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

 
1 . " (להלן:   ___________________ נציג  כ________________  החברהאני  מכהן  אני   ,("

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

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

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

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

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

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

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

 
ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי   . 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
וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל 
והוראות  כלכליים  (הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק  ו'  פרק 

 . 1994-קוני חקיקה), תשנ"השונות) (תי
 

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: 6.2
לתת  6.2.1 כדי  אדם,  כוח  מתווך  או  אדם  כוח  קבלן  שאינו  ישראל  תושב  ידי  על  הוזמן 

 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
מומחיו   6.2.4 בתחום  עיסוקו  נופלת  בעד  איננה  אשר  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  תו 

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

 
         _________________________ 

אישור  חתימה                           
 עו"ד 

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

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

(להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה   לתת תצהיר זה בשם _________________
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  
 עו"ד_________חותמת_______________ בפני.
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 נספח ו' 
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז 

 
___________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה אני הח"מ 

"), למכרז המשתתףבקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "
(להלן:   13/2020מכרז פומבי מס' , זכיינים להקמה, שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים

 "), מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז"
ני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. אני נושא המשרה אשר אחראי  א .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.

הצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד המחירים ב .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
 ז. המשתתף למכר

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

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

             נכון, נא פרט: 
____________ ______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________

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

 _______________     _____________________     _______________     _________ 
 תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר        

 
 אישור 

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

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

 _______________                                                                                __________________________ 
 תאריך                                                                                                שם מלא + חתימה + חותמת          
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  -עבודה במוסד חינוך  -ז' נספח 
 

 2001-על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א
 חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ועל פי 

 
 

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:

 
(להלן:   . 1  ___________________ נציג  מכהן"החברה"אני  אני  בחברה,   ),  כ________________ 

 ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם החברה, את המפורט להלן. 
 
ככל שאין להם  . 2 רק  זה,  מכרז  נושא  לצורך העבודה  עובדים  ותעסיק  תבדוק  כי החברה  מתחייב  הריני 

ה שיעבדו עבר פלילי בעבירות מין, ולצורך כך מתחייבת החברה לקבל אישור מתאים ממשטרת ישראל לכל עובדי
במוסד החינוך המדובר. ידוע לי כי אי עמידה עובדים בניגוד לאמור בסעיף זה,  תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם  
משטרת   אישור  את  להציג  מתחייב  הריני  ההתקשרות.  הסכם  של  יסודית  הפרה  ותהווה  ההתקשרות/המכרז, 

 ישראל על פי דרישת העיריה או מי מטעמה.
 
בניה בזמן לימודים אקבל הנחיות ממהנדס העיריה וממינהל  .  3 כי בכל מקרה של  ידוע לי ואני מתחייב 

 הבטיחות במוסדות חינוך של העיריה. 
 
וציוד  .  4 כלים  חומרים,  של  והוצאה  הכנסה  לצורך  לעובדים  נפרדים  גישה  סידורי  להתקין  מתחייב  אני 

המוס שטח  בין  המוסד.  אל  תלמידים  של  הגישה  אטומה מדרכי  קשיחה,  הפרדה  גדר  תיבנה  הבניה  לאתר  ד 
מ' לפחות, והיא תבטיח הפרדה   2ויציבה מלבנים, מלוחות עץ או מחומרים דומים. גדר ההפרדה תהיה בגובה של 

מוסד  פעילות  ו/או  הילדים  משחק  אזור  אל  הפונה  הצד  פעילות.  או  משחק  לשטחי  הבניה  אתר  בין  מוחלטת 
או מסמרים, חוטי ברזל או מפגעים אחרים. הגדר לא תיבנה מרשת, בד או פח   החינוך יהיה חלק וללא בליטות

גלי. על הגדר ייתלה שילוט "סכנה! כאן בונים! אין כניסה". כל בור, שקע או מקום שקיימת סכנה לנפילה לתוכו 
 או ממנו יגודר לבטח כדי למנוע סכנה של נפילת תלמידים. 

 
 
 
 
        ________________________ _ 
 חתימה                           
 
 

 אישור עו"ד 
 

שברח'   במשרדי   ,_________________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
ת.ז.   ע"י  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ___________________________ מר/גב'   _____________________
בשם   זה  תצהיר  לתת  מוסמך/כת  ואשר  אישית,  לי  ____________________/המוכר/ת 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה "המציע"(להלן:    _________________ ). לאחר שהזהרתיו/יה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני. 

 
 
 
 

 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 13/2020מכרז פומבי מס' 
 עיריית בית שאן  -הקמה, שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים                       

 
 

28 
 

 ורשי חתימה של עיריית בית שאן  הצהרה בענין מ-נספח ח' 

 

ידוע לי שעל מנת לחייב את העירייה בגין הסכם זה, ו/או כל תוספת עבודות / מתן שירותים/אספקת טובין  
מעבר לסכום הנקוב בהסכם, או מעבר לתקופת ההסכם, ו/או כל עבודות אחרות שאינן קשורות להסכם  

בכתב חתום ע"י ראש העירייה והגזבר העירייה, וכי זה, עלי לקבל מראש חוזה/הסכם ו/או תוספת להסכם  
מורשי החתימה של העירייה (במצטבר) לא יחייבו את   2הזמנה בעל פה ו/או חוזה/הסכם חתום שלא ע"י 

 העירייה (לרבות תוספות להסכם/ חוזה) בשום מקרה ובשום תנאי. 

חר שנחתם ע"י מנהל המחלקה  הנני מצהיר בזאת שידוע לי שחשבון שהוגש לעירייה יחשב כמאושר רק לא
הרלוונטית + ראש העיר + גזבר, וכי חשבון שנחתם חלקית לא יהווה אסמכתא משפטית  כחשבון שאושר  

 ע"י העירייה. 

ידוע לי, שבמידה ותוגש תביעה כנגד העירייה בגין אי תשלום התמורה עבור שירות/ טובין  שאספק  
תב תביעה לחשב המלווה (בנוסף למסירתו לעירייה), לעירייה, הרי שקיימת חובה עפ"י החוק להמצאת כ

לכתובתו הפרטית, וזאת במקביל להגשתו לבית המשפט, ובמידה וכתב התביעה לא יוגש הן לחשב המלווה  
והן לעירייה יחדיו, אזי, דין התביעה להידחות. ובחתימתי על חוזה/הסכם  זה, הנני מאשר ומסכים כי 

 דדים לדחיית התביעה על הסף.תוגש בקשה מוסכמת על דעת שני הצ

הריני מאשר בזאת שמתן שירות/ אספקת טובין שלא עפ"י ההסכם ונספחיו לא יחייבו את העירייה בשום 
מקרה ובשום תנאי, וכמוהן להניח את הכסף על קרן הצבי, והנני  מוותר מראש על טענת עשיית עושר ולא  

 במשפט, וכן על טענת חוסר תום לב. 

 הריני מצהיר בזאת שקראתי בקפדנות את הנספח, והבנתי את משמעות חתימתי על  הנספח.  

 

 ______________________     ________________             _________________ 

 שם הספק/ נותן השירות                       חתימה                                 תאריך__________ 

 

 

 אישור 

 

אני הח"מ ___________ עו"ד, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי ה"ה ________     
   _________________      ___________ 

 אשר זיהיתי אותם על פי תעודת זהות / המוכרים לי אישית, הינם מורשי החתימה של 

 

 ח  זה.    ___________   וכי חתימתם מחייבת את ________, חתמו בפני על נספ

 

 

 

 _____________               ________________                            _________ 

 תאריך                                             שם עו"ד                               חתימה וחותמת  



 13/2020מכרז פומבי מס' 
 עיריית בית שאן  -הקמה, שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים                       

 
 

29 
 

 עיריית בית שאן 
 מחלקת איכוה"ס  

 
 עיריית בית שאן  –וגנים ציבוריים  שצ"פיםתחזוקת ו שיקוםלהסכם 

 
 

 2020שנת  שנערך ונחתם בבית שאן ביום ______  חודש_________
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ                ֹֹֹֹֹ 

 עיריית בית שאן   בין:         
 מצד אחד            )"העירייה" (להלן               
 

 ____________ח.פ_________   לבין:          
 מצד שני                                                  ) "הקבלן" (להלן                                 

 
 

   למסמכי בהתאם   וגנים ציבוריים "פיםשצ לשיקום ותחזוקתוהקבלן הציע לעירייה לבצע עבודות  ל:הואי
 ; )"העבודות" הלן:(ל המכרז והצעתו של הקבלן.                 

 
 ; והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון ומומחיות טובים לביצוע העבודות והואיל:

 
    בתנאי המפורטות העבודות כל ביצוע לצורך הדרושים והכלים החומרים מחזיק והקבלן מצהיר כי הינו והואיל:
 ונספחיהם; ההסכם, המכרז              

 
   עיריית בית שאן -שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים  -13/2020הקבלן זכה במכרז ו והואיל:
 ; העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיוהעירייה מסכימה להזמין מהקבלן את ו              

                       
 

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 
 כללי .1
 

בו, 1.1 הכלולות  וההצהרות  המבוא  הקבלן,  דין  והצעת  ונספחיו  המכרז  ההסכם   מסמכי  הוראות    כדין 
 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 נפרד מהסכם זה.הצעת הקבלן והוראות המכרז מהווים חלק בלתי  1.2
 הכותרות בהסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הסכם זה על פיהן.  1.3

 
 
 והתחייבויות הקבלן  העבודות .2
 

כמפורט   העבודות,  את  העירייה  עבור  לבצע  מתחייב  המכרזהקבלן  וכמפורט  במסמכי  בהצעתו  מבלי    להלן.  , 
לתתם,   חייב  שהקבלן  השירותים  בדבר  זה  הסכם  מהוראות  אותם  לגרוע  כוללים  הקבלן,  תפקידי  במסגרת 

 שירותים, בין היתר: 
 

שיתוף פעולה עם העירייה, עם מנהל הגינון העירוני, מנהל איכוה"ס וכל גורם מקצועי רלוונטי אחר, לרבות:  2.1
 ;ישיבות, התייעצויות ובירורים, וכן מתן כל הפרטים שיידרשו ע"י העירייה

 בניה, אם יידרשו כאלה; הוצאת כל האישורים הנדרשים, לרבות היתרי 2.2
 מילוי התחייבויות הקבלן בנושאי בטיחות;   2.3
 בדיקת חומרים ובדיקות איכות במהלך הביצוע;  2.4

דיווח מפורט ושוטף לעירייה על רמת, אופן והתקדמות ביצוע העבודות, בהתאם ללוח הזמנים והמסגרות   2.5
 התקציביות; 



 13/2020מכרז פומבי מס' 
 עיריית בית שאן  -הקמה, שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים                       

 
 

30 
 

הצהרתו   2.6 פי  על  ויפעל  העבודה  מקום  את  הקבלן  יבודד  חינוך,  במוסדות  ז'בעבודה  פעולהבנספח    בניגוד   . 
בניגוד    לאמור או  זה  ז',בסעיף    הסכם   של  יסודית  הפרה  ותהווה  ההסכם  בתנאי  עמידה  אי   תהווה  לנספח 

 ההתקשרות. 
 
 וגנים ציבוריים  ת שצ"פיםתחזוק צוות תחזוקה ל 3
 

 . על חשבון הקבלןוככרות תהיה  תחזוקת שצ"פים 3.1
חודשים, יעמיד הקבלן לטובת העירייה,    12נוסף על האמור לעיל, ממועד מסירת צו תחילת עבודה ולמשך   3.2

 );"צוות התחזוקה"להלן (  ומנהל אחד עובדים 2צוות תחזוקה בן 
) עובדים ומנהל אחד  9עובדים נוספים (סה"כ  7העיריה רשאית לדרוש בהתראה של שבוע ימים תוספת של   3.3

 ,בהתאם לעונה ולצורכי העירייה. 
בצוות  על   3.4 בכתחזוקה,  ההעובדים  חליפות  עם  לבושים  שאן".  להיות  בית  עירית  :"בשירות  כולם  יתוב  על 

מ  בגירים,  להיות לעבודה  נכונים  לפחות  אמצת,  דוברי השפה העברית,  שנתיים  נסיון של  ובעלי  מקצועיים 
 .ולפחות אחד מהם בעל מומחיות בעבודות מים, השקיה ומיחשוב בתחום הגינון

 . שעות לא כולל הפסקה 7התשלום הינו בגין  .ימים בשבוע 5צוות התחזוקה יעבוד  3.5
החומרים   3.6 ו/או  הכלים  בכל  ומצויד  מיומן  מקצועי,  יהיה  התחזוקה  עבודות צוות  לביצוע  הדרושים 

עד  התחזוקה גיזום  עישוב,   , עשבייה  ריסוס  קילטור,  גיזום,  חרמש,  עבודות  עשבייה   4:  כיסוח  מטר, 
במערכות השקיה   טיפול   , בלרינה  (   מהציוד הנדרש:    .במכסחת  (לפחות  עצים, 2חרמשים  מסור  שניים),   (

(לפחות   גדולים  מכסחת לשטחים  מגזמות,  ושתי  מרסס  גובה,  בשבוע)מסור  כל  .  פעם  להן  תהיינה  כן,  כמו 
 התעודות והרשיונות הנדרשים על פי דין, לרבות עבודה בגובה ותעודת גזם. 

עבודות הגינון יכללו גם עבודות ניקיון והחלפת שקיות באשפתונים. על העובדים להגיע עם שקים לפינוי גזם   3.7
 והעלים. 

 באחריות העיריה לפנות משם. .רפינוי השקים יעשה אל עמדות האשפה המוסדרים ברחבי העי 3.8
ו/או   3.9 ו/או בכל כיכר  ו/או הכיכרות שיוקמו במסגרת הפרויקט  צוות התחזוקה יעסוק בתחזוקת השצ"פים 

שצ"פ ו/או אתר שיונחו לתחזק, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובהתאם להנחיית מנהל הגינון  
 .לתנאי המכרז 1בסעיף כמפורט  העירוני או גורם מוסמך אחר מטעם העירייה

 
 
   איסור העסקת עובדים זרים 4
 

 זה:  סעיף ב
זרים"ע שומרון  -"ובדים  ביהודה,  האוטונומיה  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים,  עזה,   עובדים  וחבל 

ושעליהם בישראל,  לעבוד  משירות התעסוקה  תקף  תעסוקה  ההסכם   שברשותם היתר  יישום  ו' לחוק  פרק  חל 
   .1995 -תשנ"ה ),(תיקוני חקיקה הסדרים כלכליים והוראות שונות, ואזור יריחובדבר רצועת עזה 

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  -"  מומחה חוץ"
שירות לאותו תושב ישראל    הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת  )1(

 ודית. יחבתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות י
 שוהה בישראל כדין. ) 2(
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.)3(
נופלת מפעמיים)4( השכר הממוצע במשק    בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה 

 לסטטיסטיקה.  מרכזיתהלמשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה 
 

ו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין  הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידי
עמו  גורם אחר  כל  או  משנה  קבלן  אדם,  כוח  קבלן  ידי  על  ובין אם  ידי הקבלן עצמו  על  אם  בין  בעקיפין,  ובין 

ה יתקשר הקבלן. העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפר
 יסודית של הסכם ההתקשרות.  

 
 
 אחריות  התקשרות והלוח זמנים ותקופת ה  5
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יה קיימת באופן בלעדי וחד צדדי  ילעיר    חודשים מיום חתימת ההסכם.  12ההתקשרות תהיה לתקופה של   5.1
האופציה תיכנס לתוקפה עם הודעה בכתב    חודש' כל אחת.  12תקופות נוספות בנות    2אופציה להארכה של  

 יום לפני תום תקופת ההסכם. 30של העיריה 
  י "ע  וזאת  הבלעדי  דעתה  שיקול  י"עפ  עת  בכל,  החוזה  נשוא  ההתקשרות  את  להפסיק  רשאית  תהא  העירייה 5.2

  הפסקת   עקב  כלשהם  פיצויים  בתשלום  או  בהנמקה  חייבת  שתהא  מבלי  מראש  יום  30  בכתב  הודעה  משלוח
 . הבלעדי דעתה שיקול פי על, ההתקשרות

  תהא  במהלכם נסיון תקופת ייחשבו להתקשרות הראשונים החודשיים, אחר מקום ובכל לעיל האמור אף על 5.3
 . מוקדמת הודעה ללא, מיידית  התקשרות סיום על להודיע רשאית העירייה

  .ובעבודה יומית רציפה עד השלמתה בתום תקופת ההסכם הקבלן יבצע את העבודות בקצב אחיד 5.4
חודשים מיום סיום העבודה ומסירת    12תקופת האחריות תהיה אינדיבידואלית לכל אתר בפרויקט ותמשך   5.5

 . האתר
 
 
 
 התמורה  6
 

 כדלהלן: תמורת ביצוע העבודות תשלם העירייה
 

 רכב.  1מנהל+ 1עובדים+ 2בגין ה"כ _______ס
 

 סף:____________תמורת כל עובד נו
                      

 מ.ע.מ.  ____________________ 
 

 סה"כ  כולל מע"מ ________________
  

 ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ במילים:______________________________________________________◌
 

 מען הסר ספק, התמורה תהא בגין העבודות שביצע הקבלן בפועל ובהתאם לעבודות אשר ל 6.1
 -הוזמנו בפועל על ידי העירייה; לקבלן לא ישולם כל סכום בעבור עבודות שלא הוזמנו ו/או לא            
 בוצעו על ידו. מהתמורה ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע לעירייה מהקבלן.          

 הקבלנות). מובהר בזאת,  לתמורה יתווספו הפרשי הצמדה בגין עליית המדד (כהגדרתו בחוזה
 כי לתשלום יתווסף מדד חיובי בלבד, ולא יופחת מסכום התמורה כל הפרש בגין מדד שלילי.

 לתמורה )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק.
 להלן הכל ביחד: "התמורה החודשית". 

 היא כוללת תשלום נאות והוגן  מוסכם על הצדדים, כי התמורה היא קבועה ומוחלטת, וכי 6.2
 לקבלן, לרבות רווח, עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר            
 התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי             
 בין מחמת עליות שכר עבודה, שינוים בשערי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה,           
 חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים, אגרות או תשלומי חובה          
 אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת כל סיבה אחרת.          

 י עותקים, עבור ביצוע )בכל חודש, חשבון בשנ5הקבלן יגיש לאישור המפקח עד החמישי (  6.3
 העבודות בחודש שקדם לו, אשר הקבלן טוען כי הוא זכאי לתמורה בגינן.           

 )ימים מיום קבלת החשבון7המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה (  6.4
 וההשגות מהמפקח. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או           
 חלקי או יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון את דו"ח בקרת השירות החודשי בהפחתה          
 ו/או  ו/או קיזוז ו/או ניכוי הנדרשים מחשבון הקבלן עקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות         
 גרימת נזקים ו/או עקב ניכויים המחויבים על פי חוק ויעבירו לגזברות.          

 הקבלן יגיש חשבון פרפורמה לאישור המפקח טרם הגשת חשבונית מס כדין. רק לאחר אישור חשבון      6.5
 יגיש הקבלן חשבונית מס כדין לגזברות. הגזברות תשלם לקבלן כנגד חשבונית מס כדין את   הפרפורמה           
 ) ימים מתום   45הסכום שאושר על ידי העירייה בשוטף ארבעים וחמישה (            
 יום אישור החשבון.          
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 לן ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו כראיה לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקב 6.6
 . ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו

 
ו/או 6.7 אישור  להוות  בכדי  יהיה  ולא  אין  שיגיש הקבלן,  טיב      באישור העירייה לחשבונות  לגבי  הסכמה 

  שירות הקבלן ו/או אישור כי השירותים הושלמו בהתאם לתנאי ההסכם.

 
 
 העדר יחסי עובד מעביד  7
 

 מי  או/ו הקבלן לבין העירייה בין ומעביד עובד יחסי אין וכי עצמאי קבלן  בגדר הנו הקבלן כי  מוסכם 7.1
  מצהיר הקבלן. מועסקיו או/ו עובדיו עבור מעביד על החלים התשלומים לכל אחראי יהיה הקבלן. מעובדיו

  עלויות, העובדים כל העסקת לרבות, השירותים במתן הכרוכות העלויות כל את כוללת שלו המחיר הצעת כי
 .עובדיו להעסקת הקשורה אחרת הוצאה וכל, והכשרה הדרכה עלויות, סוציאליות זכויות, שכר

 השירותים למתן בקשר יחול אשר אחר חובה  תשלום כל וכן המסים תשלומי כל לביצוע אחראי יהיה הקבלן 7.2
 . זה חוזה פי על התחייבויותיו ולקיום

 כי הקבלן מצהיר כן כמו. כעצמאי הכנסה מס ומשלם כדין  חשבונות ספרי מנהל הוא כי  בזאת מצהיר הקבלן 7.3
 . לאומי לביטוח במוסד וכעצמאי מוסף ערך מס לעניין מורשה  כעוסק רשום הוא

  או/ו דרישה כל בגין, סכום הגבלת וללא עת בכל, לכך הראשונה דרישתה עם, העירייה את ישפה הקבלן 7.4
  צד ידי על או/ו מטעמו אחר או/ו מעובדיו מי או/ו מטעמו מי או/ו הקבלן מאת  העירייה נגד שיופנו תביעה
  יחסי או  סוכנות יחסי או מורשה - מרשה יחסי או מעביד - עובד יחסי טענת עם בקשר, כלשהו שלישי

  או/ו מעובדיה  מי או/ו לעירייה עבודות בהענקת מטעמו הפועלים או/ו הקבלן לבין העירייה בין שותפות
  או/ו חוב, חבות, חיוב כל עם בקשר או/ו כאמור יחסים של העדרם או/ו קיומם עם בקשר או/ו מטעמה אחר

  וכיוצא נוהג , הרחבה צו, חקיקה דבר, הסדר, הסכם כל חומכ  לרבות, כאמור  מיחסים הנובעים אחריות
 .באלה

 בגין  העירייה לבין הקבלן בין היחסים כי  מוסמך שיפוטי גוף ידי על וייקבע היה כי הצדדים בין  מוסכם 7.5
,  זה לחוזה בהתאם לעירייה שירותים המעניקים מטעמו הפועלים או/ו הקבלן ידי על הניתנות העבודות
  נפסקו אשר הסכומים בכל הקבלן ישאי, מעביד עובד יחסי הינם זה הסכם פי על מטעמה אחר או/ו מטעמה

 .דין עורך טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות זה בעניין  העירייה כנגד
  פי-על התמורה מתשלום אילו  סכומים להפחית או/ו לקזז והאוטומטית הבלעדית הסמכות תהא לעירייה 7.6

  לתבוע דין פי-על  העירייה של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל, זה בחוזה כאמור, אחר מקור מכל או/ו זה חוזה
 . כך בשל

 דרישה או/ו טענה או/ו תביעה לכל כלשהי בדרך העירייה את לצרף או/ו לתבוע שלא מתחייב הקבלן 7.7
 כאילו ולרבות העבודות בעניין איליו יופנו אשר כאילו לרבות, מעביד-עובד יחסי כל בגין, כלפיה שתופנה

 .אחרת סיבה מכל איליו שיופנו
  על להם המגיעים זכות או תשלום כל זה חוזה של לביצועו בקשר ידו-על המועסקים לעובדים ישלם הקבלן 7.8

").  הדין הוראות: "להלן( זה חוזה הוראות פי-על וכן, עליהם החלים הרחבה צו או  קיבוצי הסכם, דין כל פי
  ההצעות הגשת במועד עליה שהצהיר כפי השכר מעלות יפחת לא לעובדיו הקבלן ידי על ישולם אשר השכר

  ומתעדכנת הכלכלה שר ידי על הנקבעת המינימלית השכר מעלות תפחת לא זו עלות מקרה ובכל, למכרז
 .המידי לביטולו  ועילה החוזה של יסודית הפרה היא זה סעיף הפרת. לעת מעת

  היחידי   האחראי  יהיה  הקבלן.  שהוא  ומין  סוג  מכל  לעובדיו  ההוצאות  או  התשלומים  בכל  לבדו  יישא  הקבלן 7.9
  עשוי   או  חב  שמעביד  חבות  או  חובה,  אחריות  כל  בגין  מהם  מי  או,  המועסקים  או,  העובדים  כלפי  והבלעדי

  ניכויי ,  לאומי  לביטוח  בתשלומים,  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך,  לרבות  -  עובדיו  כלפי  בהם  לחוב
-ח"תשי,  השכר  הגנת  בחוק כמשמעותו  עבודה שכר,  שהוא  סוג מכל  אחרים   היטלים  או   מסים  או הכנסה  מס

  שנתית   חופשה  בגין  כלשהם  תשלומים,  1963-ג "תשכ, פיטורין  פיצויי   בחוק  כמשמעותם   פיטורין  פיצויי,  1958
, כלשהן ביטוח קרנות  או גמל  לקופות  והפרשות  תשלומים,  1951-א"תשי,  ומנוחה  עבודה  שעות  חוק  פי  על  או

 על  תשלומים  וכל,  קיבוצי  וחוזה  חוזה,  דין  כל  פי  על  שהוא  וסוג  מין  מכל  סוציאליות  והטבות  תשלומים  וכל
  חוקי   דרישות  בכל יעמוד  הקבלן.  במקומם  או  להם  בנוסף שיבוא  דין  וכל  האמורים  החוקים  של  חליפיהם  פי

 . ההתקשרות תקופת  במהלך ותקנותיהם השירותים
 
 
 שינויים  8
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לקבלן להורות  רשאי  רשאית  שינויים  העירייה  שינויים    ,בכתב  על  או  נוספת  עבודה  כל  לבצע  מתחייב  והקבלן 

 .בעבודה
מורשי החתימה של העיריה   שניככל שמדובר בתוספת עבודות, לקבלן ידוע כי התוספת כפופה לאישור בכתב של  

 גזבר.והראש עיר,  –במצטבר, הינו 
 
 ביטול ההסכם  .9

 . מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים לעירייה לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט  9.1
 הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הערבות 

 ( ימים, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את הקבלן  60הבלעדי, ומבלי לתת התראה בת שישים ) 
 מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת: 

 י חוזה זה. . אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פ 9.1.1
 . אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם9.1.2

 הוגשה בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור. 
 . אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או שניתן נגדו צו כינוס  9.1.3

 חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלקנכסים לגבי נכסיו כולם או 
 -מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או 

 כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק קבוע או מפרק 
 חלקם, או שהוא פנה לנושיו זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או 

 למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(,
 .  1983 -התשמ"ג

 . במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  9.1.4
 ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו. 

 ( ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה3ת העבודה למשך שלושה ) . במקרה והקבלן הפסיק א 9.1.5
 של העירייה או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.

 . כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה 9.1.6
 שנקבע ו/או ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים 

 -ואושר על ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן 
 - -על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה 

 -( ימים ו/או פרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל בהודעה  3זה ואינו מציית תוך שלושה ) 
 ן בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודהשנמסרה לקבל

 או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.
 . בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא  9.1.7

 ום שהקבלן נדרש לעשות כן או תוך פרק ( ימים מי  10יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה ) 
 -זמן אחר כפי שנקבע על ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן. 

 . אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה 9.1.8
 תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה ו/או

 מנהליה. 
 שהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע . כ 9.1.9

 העבודות בלי הסכמת העירייה מראש ובכתב. 
 . הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר   9.1.10

 -ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה. 
 ירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו . אם נפתחה חק  9.1.11

 ו/או מנהליו.
 . התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או   9.1.12

 שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות
 עם הקבלן. 

 ברר כי הקבלן מסר לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים במסגרת ביצוע . הת  9.1.13
 תפקידיו. 

 -. אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לעירייה בגין הפרת חוזה, על9.1.14
 -הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על פי כל דין.  פי כל דין, וכן מהסעדים

 . הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית העירייה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות 9.2
 להלן: 
 -. לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על ידי הקבלן.  9.2.1
 נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.. לתבוע את הקבלן בגין כל 9.2.2
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 -. לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על 9.2.3
 פי חוזה זה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות 

 ובין אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו.
 

 י הקבלן קיום חוקי העבודה על יד. 10
 -. הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות 10.1
 -המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם, וכן על פי הוראות        
 חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.        
 . הקבלן יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה10.2

 האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים או המועסקים או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או        
 –חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,       
 שכר בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,       
 , פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי  1958 -עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,תשי"ח     
 , תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה 1963 -פיטורין,תשכ"ג     
 , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל  1951 -ומנוחה, תשי"א     
 תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל     
 תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.      

 . הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות 10.3
 ; חוק שעות עבודה 1959 -החוקים המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט     
 ;  1950 –; חוק חופשה שנתית, תשי"א  1976  -; חוק דמי מחלה, תשל"ו 1951 -ומנוחה, תשי"א     
 ; חוק עבודת 1996 -; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד     
 ; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(,  1953 -; חוק החניכות, תשי"ג 1953 -וער, תשי"ג הנ     
 ; חוק  1963 -; חוק פיצויי פיטורין,תשכ"ג 1958  -; חוק הגנת השכר,תשי"ח 1949 -תש"ט     
 ;חוק 1987 -; חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1995 -הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה      
 והחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 2002 -ה לעובד (תנאי עבודה), התשס"בהודע     
 2011 -התשע"ב     

 -. הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על10.4
 ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה.      
 הווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.הפרת סעיף זה מ      

 ( ימים מיום חתימתו על 7. בחתימתו על חוזה זה, מצהיר הקבלן ומתחייב, כי לא יאוחר משבעה ) 10.5
 חוזה זה, יפרט בפני המנהל מטעם העירייה בכתב את רכיבי השכר שישלם לעובדיו וכן עלות       
 ר הצהרה על עלויות נוספות כולל רווח. הקבלן לא יהיה זכאי השכר המינימאלית, וכן ימסו      
 לתשלום המגיע על פי חוזה זה בטרם ימציא את הפירוט הנדרש.       

 . בכל מקרה מצהיר הקבלן ומתחייב, כי עלות השכר המינימאלית לשעת עבודה שישלם לעובדיו 10.6
 לחוק להגברת האכיפה של דיני )ב( 28לא תפחת מערך שעת עבודה שנקבע לפי סעיף קטן        
 . 2011 -העבודה, תשע"ב       
 ( חודשים, אישור בכתב מאת רואה חשבון, המאשר  9. הקבלן ימציא לעירייה, אחת לתשעה ) 10.7
 לפחות מהעובדים) כאמור בחוק להגברת האכיפה של 10%עריכת בדיקות תקופתיות (לגבי       
 עניין התאמת תנאי העבודה של עובדיו למשפט העבודה., ל  2011 -דיני העבודה, תשע"ב      

 . ככל שיידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על פי הוראות הדין, לרבות בדיקות ואישורים 10.8
 מאת בודק שכר מוסמך, ימציאן הקבלן לעירייה ללא דיחוי.       
 התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין אי . אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על העירייה חובה או 10.9
 -ביצוע תשלומים ושכר על ידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על העירייה כל חבות שהיא       
 או חובת פיקוח על הקבלן ועל התנאים בהם הוא מעסיק את עובדיו.       

 -העבודות תנאי עבודה לרבות . הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על ידו בביצוע 10.10
 תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש על פי הדין, ובאין דרישה          
 -חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד      

1954     . 
 תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של  . הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי עובדיו יהיו10.11
 פקחים מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,          
 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחתום הקבלן על נספח בטיחות וגהות המצ"ב 1970 -תש"ל          
 כנספח יא ' לחוזה הקבלנות.           
 לחוק 24. הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון 10.12

 , וככל שהעובד נמנע לקחת את התלוש ישלח הוא למענו של העובד  1958 -הגנת השכר, התשי"ח
 בדואר.
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 לעובד  2002 -. הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב10.13
 שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה

 המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה, כי העובד קיבל את 
 ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח 

 דכנת לעובד.ההודעה המעו
 . הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני 10.14
 )להלן:"צו ההרחבה"( בשינויים  1957 -מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז         
 שיפורטו להלן:         

 ( לצו ההרחבה.  5)  – 1א. . 4. על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף 10.14.1
 .ד. לצו( שיעור ההפרשות שבו מחויב הקבלן 6. על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף 10.14.2

 החל מיום חתימת החוזה יהיה כדלקמן:            
  

 .ז. לצו ההרחבה:  6 –.ה. 6 -( ו  1.א.  3האמור בסעיפים  על אף        
 

 ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה, יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני . עובד המועסק על 10.14.2.1
 ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל, החל מיום העסקת העובד לצורך                   

 ביצוע ההתקשרות.                  
 "אירוע מזכה"לצו, לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראלי  8. על אף האמור בסעיף 10.14.2.2

 יכלול גם עזיבה את הארץ.                    
 לחוק הפיקוח על שירותים 23. למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 10.14.3

 , לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים  2005 -פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה              
 ות תגמולי המעסיק.שנצברו בקופה, לרב              
 . על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעובד זר, ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף להוראות10.14.4

 , ולהוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי  1991 -חוק עובדים זרים, תשנ"א              
 שיפורסמו מעת לעת.              
 ע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה.. חל על הקבלן איסור לבצ10.14.5
 ) יום מיום החתימה על ההסכם, יעביר הקבלן ל"גוף מוסדי"  60. לא יאוחר משישים ( 10.14.6

 ול"מוצר הפנסיוני" (כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ                
 )(אחד או יותר),שאליו מפקיד הספק את   2005 -ק פנסיוני(, התשס"הפנסיוני ובשיוו               
 התשלומים הפנסיונים עבור העובד )בסעיף זה: "הקופה"( רשימה הכוללת את הפרטים               
 הבאים:               
 . שם ומספר תעודת הזהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה,10.14.6.1

 ושבגינו מפריש הספק תשלומים פנסיוניים לקופה.                
 . פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום 10.14.6.2
 העניין.  קליטתו של העובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי                
 ר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה. העתק מהרשימה יועבר לעירייה, כאש10.14.6.3
 למקור", וחתום על ידי עורך דין.                

 . רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. 10.14.7
 בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח 1 -בחודש פברואר ו 1. דיווח זה יחזור על עצמו מידי 10.14.8

 יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את                
 עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.               

 . ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד, כמפורט לעיל. 10.14.9
 יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה.. הקבלן 10.14.10
 . על הקבלן לפרט בתלוש השכר לעובד את היקף השעות שהעובד עבדו מתוכם את היקף 10.14.11
 השעות התורמות למכס, היקף שעות נוספות וכל פרט אחר המחויב על פי חוק.                
 -המשולמת לקבלן על פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל  . יובהר, כי שיעור התמורה10.14.12
 -העלויות, לרבות מרכיב רווח קבלני, משכורות לעובדים על פי חוק, לרבות בגין שעות              
 נוספות.               
 . מובהר ומודגש בזאת, כי העירייה לא תשפה ו/או תפצה את הקבלן בגין התשלומים ו/או 10.14.13

 התוספות למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות, לרבות                  
 תקופות האופציה )ככל שיהיו כאלה(, בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו.                

 
 . הוראות לעניין הסבת ההסכם 10.15

            . הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התמורה לה יהיה זכאי( ו/או את 10.15.1
 חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר                



 13/2020מכרז פומבי מס' 
 עיריית בית שאן  -הקמה, שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים                       

 
 

36 
 

 חוזה זה, אלא אם קיבל את הסכמתה כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי               
 המפורשת של העירייה בכתב ומראש. ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח              
 לחוזה בו אשר ייחתם על ידי העירייה מצד אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי.               
 לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את נתנה העירייה את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור    10.15.2

 -הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או                
 מחדל של מבצעי העבודות.              
    בין אם   או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות 45% -היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת .10.15.3

       ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת העירייה               
 כאמור לעיל.               

 . הפרת החוזה 11
 . לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר   11.1

 -העירייה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של העירייה, רשאית העירייה הוכנו על ידי 
 -להתרות בו ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל פה ו/או בכתב. 

( ימים מיום קבלת/הודעת ההתראה, תהיה 3. לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה )   11.2
שיקבע ולבצע את   -החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן לפרק זמן העירייה רשאית לבטל את 

 העבודות בעצמה ו/או למסרה למבצע אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בשל כך.
 . הודיעה העירייה לקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם העירייה לקבלן רק תמורת   11.3

 -צע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על ידי העירייה, בניכוי ו/או עבודות שבי
 -הפחתה ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאית העירייה מהקבלן על פי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות 

 -העירייה עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה על ידי הקבלן. 
 ת לחלט את הערבות האוטונומית אשר ניתנה  . מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה העירייה רשאי  11.4

 לה בהתאם לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה על ידי הקבלן כולה או חלקה.            
 . אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים   11.5

 -ו/או על פי חוזה זה.  ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה על פי כל דין           
 . אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו         11.6

 של הקבלן בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין. אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של             
 ועל פי כל דין.  החוזה, המזכה את העירייה בכל סעד על פי החוזה זה            

 
 נמחקו 13, 12

 ביטוח. 14
 

  או/ו לו שייגרמו לרכוש נזק או\ו פגיעה בשל דין פי על עליו שתוטל כספית חבות בכל ישא הקבלן.14.1
 .הקבלן של מחדל  או\ו מעשה עקב כלשהו שלישי לצד או/ו לעובדיו       
    כאמור זה הסכם פי על עבודתו במסגרת שייגרמו ומין סוג מכל הנזקים לכל אחראי יהיה לבדו הקבלן.14.2
 .מטעמו מי וכל מוזמניו, עובדיו מחדלי או/ו מעשי לרבות, מחדליו או/ו הקבלן ממעשי והנובעים       
    מכל  רכוש נזק או/ו אבדן  או/ו גוף נזק כל לגבי כלשהי בחבות  או שהיא אחריות בכל תישא לא  העירייה.14.3
   ומתחייב זה מעין נזק כל בגין האחריות מלוא את עצמו על נוטל והקבלן, כאמור ייגרם אשר שהוא סוג       
   הוצאה כל וכנגד זה  מעין נזק עקב לשלם שתאלץ נזק דמי כל כנגד העירייה את ולשפות לפצות      
 .ל"כנ נזק לכל בקשר תוציא שהעירייה      

    תביעה בשל לעירייה שייגרמו הוצאה או  נזק כל בגין ולשפותה העירייה את לפצות מתחייב הקבלן.14.4
  של כלשהי התחייבות קיום מאי נובעת זו שתביעה ככל, אזרחית ובין פלילית בין כנגדה שתוגש כלשהי        
 .הקבלן של מחדל או/ו התנהגות עקב או זה הסכם י"עפ  הקבלן       
 .  מעסיקים בביטוח  עובדיו את יבטח הקבלן  14.5

 .למכרז ט' נספחב כמפורט הביטוחים את ויקיים יערוך הקבלן14.6.
 .ביטוח  כל תחילת ביום התקפות" ביט" ביטוח פוליסות בתנאי הפחות לכל יבוצעו, ל "הנ הביטוחים כל.14.7

 
   הביטוחים  י"עפ  לתביעה עילה להוות היכולות נסיבות על לה לכשייוודע מיד הילעירי יודיע הקבלן.14.8
 .המקרה לנסיבות  בהתאם שלו הפוליסות את להפעיל  ידאג וכן ל"הנ        
 .שלו בביטוחים העצמית בהשתתפות שאיי הקבלן. 14.9

המצורף, חתום על ידי   'טנספח  בנוסח    ביטוח  אישור,  ממנו  נפרד  בלתי  כחלק,  זה  להסכם  יצרף  הקבלן
  לפני   יום  15,  בהתאם לצורך  ותוארך(  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך  בתוקפה  תעמוד  הפוליסה .  המבטח

 ).  הנספח של תוקפו תום
 

 שונות . 15
 . גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או   15.1
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 -סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל על 
 -לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש אשר יינתן על ידי המנהל יהא סופי ומוחלט מנת 

 ויחייב את הקבלן. 
 . ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה אין פירושו ואין להסיק ממנו   15.2

 כי הוא יוותר על הפרה נוספת של חוזה זה. 
 את, כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב . הצדדים מסכימים ומצהירים בז   15.3

 כהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים 
 הניתנים להפרדה מהן לא ייגרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או 

 מסיבה כלשהי, כבעלות ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, 
 תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, הוראה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל 

 או מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן, בין היתר, בהתאם לדין החל. 
 . מוסכם בזאת, כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לפי חוזה זה, וכן כל חילוקי דעות ו/או  15.4

 קשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר לכך, יובאו סכסוכים ב 
 להכרעה בפני בתי המשפט במחוז דרום. 

 . כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה. מוסכם על הצדדים, כי כל הודעה שתישלח על   15.5
 ( שעות  72שבעים ושתים ) ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 

 ממועד המשלוח, אם נמסרה ביד במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה ביום בו נשלחה. 
 
 
 

             _________________      ____________ 
 ותמת העירייה תימה וחח     חתימה וחותמת הקבלן             
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 ערבות ביצוע  מסמך י'
 
 

         לכבוד: 
 עיריית בית שאן 

 1רח' ירושלים הבירה 
 בית שאן 

 
 

 ערבות בנקאית מספר                          .הנדון: 
 
 

(להלן:    ____________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 
אלף   ____₪ (במילים:  ______כל סכום עד לסך    ק ") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"

(להלן:  ₪)   להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת 
הצמדה" מס'  הפרשי  מכרז  עם  בקשר    וגנים   פים "שצ  ותחזוקת  שיקום ,  הקמה  13/2020"), 

 ציבוריים, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.  
 

ס כל  לכם  לשלם  מתחייבים  תוך  אנו  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או   14כום 
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  
המבקשים   מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם 

כלפיכם לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  לעמוד    בתביעה  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת 
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה: 
 
עו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משמ  –"  מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "
יום ________  ") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם בהחדש

") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת  המדד היסודיהיינו __________ נקודות (להלן: "
הקרן   סכום  בניכוי  היסודי  במדד  מחולק  הנ"ל  בדרישתכם  המצוין  הקרן  בסכום  החדש  המדד 

 המקורי.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.ערבות זו תישאר 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה. 
 לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
ערבות  דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב  

 זה.
   

 בכבוד רב,
 

_____ בנק ___  

 נספח יא
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נספח ביטוח  -נספח יב  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	_________     _______________     _____________________     _______________
	תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר
	אישור
	אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי ...
	אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי ...
	אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי ...
	_______________                                                   __________________________
	נספח ז' - עבודה במוסד חינוך -
	על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001
	ועל פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך
	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:
	1. אני נציג ___________________ (להלן: "החברה"), אני מכהן כ________________ בחברה, ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם החברה, את המפורט להלן.
	2. הריני מתחייב כי החברה תבדוק ותעסיק עובדים לצורך העבודה נושא מכרז זה, רק ככל שאין להם עבר פלילי בעבירות מין, ולצורך כך מתחייבת החברה לקבל אישור מתאים ממשטרת ישראל לכל עובדיה שיעבדו במוסד החינוך המדובר. ידוע לי כי אי עמידה עובדים בניגוד לאמור בסעיף ז...
	3.  ידוע לי ואני מתחייב כי בכל מקרה של בניה בזמן לימודים אקבל הנחיות ממהנדס העיריה וממינהל הבטיחות במוסדות חינוך של העיריה.
	4.  אני מתחייב להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של חומרים, כלים וציוד מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד. בין שטח המוסד לאתר הבניה תיבנה גדר הפרדה קשיחה, אטומה ויציבה מלבנים, מלוחות עץ או מחומרים דומים. גדר ההפרדה תהיה בגובה של 2 מ' ל...
	_________________________
	חתימה
	אישור עו"ד
	הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי שברח' _____________________ מר/גב' ___________________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם ____________...
	עו"ד ____________________   חותמת ___________________
	עיריית בית שאן
	מחלקת איכוה"ס
	הסכם לשיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים – עיריית בית שאן
	שנערך ונחתם בבית שאן ביום ______  חודש_________ שנת 2020
	ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ...
	בין:  עיריית בית שאן
	(להלן "העירייה")          מצד אחד
	לבין:   ____________ח.פ_________
	(להלן "הקבלן")                                                 מצד שני
	הואיל: והקבלן הציע לעירייה לבצע עבודות לשיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים בהתאם למסמכי
	המכרז והצעתו של הקבלן. (להלן: "העבודות");
	והואיל: והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון ומומחיות טובים לביצוע העבודות;
	והואיל: והקבלן מצהיר כי הינו מחזיק החומרים והכלים הדרושים לצורך ביצוע כל העבודות המפורטות בתנאי
	ההסכם, המכרז ונספחיהם;
	והואיל: והקבלן זכה במכרז 13/2020-  שיקום ותחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים- עיריית בית שאן
	והעירייה מסכימה להזמין מהקבלן את העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו;
	אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
	1. כללי
	1.1 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו, מסמכי המכרז ונספחיו והצעת הקבלן, כדין הוראות ההסכם ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
	1.2 הצעת הקבלן והוראות המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
	1.3 הכותרות בהסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הסכם זה על פיהן.
	2. העבודות והתחייבויות הקבלן
	הקבלן מתחייב לבצע עבור העירייה את העבודות, כמפורט במסמכי המכרז, בהצעתו וכמפורט  להלן. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר השירותים שהקבלן חייב לתתם, במסגרת תפקידי הקבלן, כוללים אותם שירותים, בין היתר:
	2.1 שיתוף פעולה עם העירייה, עם מנהל הגינון העירוני, מנהל איכוה"ס וכל גורם מקצועי רלוונטי אחר, לרבות: ישיבות, התייעצויות ובירורים, וכן מתן כל הפרטים שיידרשו ע"י העירייה;
	2.2 הוצאת כל האישורים הנדרשים, לרבות היתרי בניה, אם יידרשו כאלה;
	2.3 מילוי התחייבויות הקבלן בנושאי בטיחות;
	2.4 בדיקת חומרים ובדיקות איכות במהלך הביצוע;
	2.5 דיווח מפורט ושוטף לעירייה על רמת, אופן והתקדמות ביצוע העבודות, בהתאם ללוח הזמנים והמסגרות התקציביות;
	2.6 בעבודה במוסדות חינוך, יבודד הקבלן את מקום העבודה ויפעל על פי הצהרתו בנספח ז'. פעולה בניגוד לאמור בסעיף זה או בניגוד לנספח ז', תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
	3 צוות תחזוקה לתחזוקת שצ"פים וגנים ציבוריים
	3.1 תחזוקת שצ"פים וככרות תהיה על חשבון הקבלן.
	3.2 נוסף על האמור לעיל, ממועד מסירת צו תחילת עבודה ולמשך 12 חודשים, יעמיד הקבלן לטובת העירייה, צוות תחזוקה בן 2 עובדים ומנהל אחד  (להלן "צוות התחזוקה");
	3.3 העיריה רשאית לדרוש בהתראה של שבוע ימים תוספת של 7עובדים נוספים (סה"כ 9 עובדים ומנהל אחד) ,בהתאם לעונה ולצורכי העירייה.
	3.4 על העובדים בצוות התחזוקה, להיות לבושים עם חליפות בכיתוב :"בשירות עירית בית שאן". על כולם להיות בגירים, דוברי השפה העברית, נכונים לעבודה מאמצת, מקצועיים ובעלי נסיון של שנתיים לפחות בתחום הגינון ולפחות אחד מהם בעל מומחיות בעבודות מים, השקיה ומיחשוב.
	3.5 צוות התחזוקה יעבוד 5 ימים בשבוע. התשלום הינו בגין 7 שעות לא כולל הפסקה.
	3.6 צוות התחזוקה יהיה מקצועי, מיומן ומצויד בכל הכלים ו/או החומרים הדרושים לביצוע עבודות התחזוקה: עבודות חרמש, גיזום, קילטור, ריסוס עשבייה , עישוב, גיזום עד 4 מטר, כיסוח עשבייה במכסחת בלרינה , טיפול במערכות השקיה . מהציוד הנדרש:  חרמשים (לפחות (2) שניי...
	3.6 צוות התחזוקה יהיה מקצועי, מיומן ומצויד בכל הכלים ו/או החומרים הדרושים לביצוע עבודות התחזוקה: עבודות חרמש, גיזום, קילטור, ריסוס עשבייה , עישוב, גיזום עד 4 מטר, כיסוח עשבייה במכסחת בלרינה , טיפול במערכות השקיה . מהציוד הנדרש:  חרמשים (לפחות (2) שניי...
	3.6 צוות התחזוקה יהיה מקצועי, מיומן ומצויד בכל הכלים ו/או החומרים הדרושים לביצוע עבודות התחזוקה: עבודות חרמש, גיזום, קילטור, ריסוס עשבייה , עישוב, גיזום עד 4 מטר, כיסוח עשבייה במכסחת בלרינה , טיפול במערכות השקיה . מהציוד הנדרש:  חרמשים (לפחות (2) שניי...
	3.7 עבודות הגינון יכללו גם עבודות ניקיון והחלפת שקיות באשפתונים. על העובדים להגיע עם שקים לפינוי גזם והעלים.
	3.8 פינוי השקים יעשה אל עמדות האשפה המוסדרים ברחבי העיר. באחריות העיריה לפנות משם.
	3.9 צוות התחזוקה יעסוק בתחזוקת השצ"פים ו/או הכיכרות שיוקמו במסגרת הפרויקט ו/או בכל כיכר ו/או שצ"פ ו/או אתר שיונחו לתחזק, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובהתאם להנחיית מנהל הגינון העירוני או גורם מוסמך אחר מטעם העירייה כמפורט בסעיף 1 לתנאי המכרז.
	4 איסור העסקת עובדים זרים
	בסעיף  זה:
	"עובדים זרים"- עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, הסדרים כלכליים והוראות שונות (תיקוני חקיקה),...
	"מומחה חוץ" - תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
	(1) הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
	(2) שוהה בישראל כדין.
	(3)בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
	(4)בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
	הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין אם על ידי קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן. העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור ...
	הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין אם על ידי קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן. העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור ...
	הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין אם על ידי קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן. העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור ...
	5 לוח זמנים ותקופת ההתקשרות והאחריות
	5.1 ההתקשרות תהיה לתקופה של 12 חודשים מיום חתימת ההסכם.  לעירייה קיימת באופן בלעדי וחד צדדי אופציה להארכה של 2 תקופות נוספות בנות 12 חודש' כל אחת. האופציה תיכנס לתוקפה עם הודעה בכתב של העיריה 30 יום לפני תום תקופת ההסכם.
	5.2 העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב 30 יום מראש מבלי שתהא חייבת בהנמקה או בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
	5.3 על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר, החודשיים הראשונים להתקשרות ייחשבו תקופת נסיון במהלכם תהא העירייה רשאית להודיע על סיום התקשרות מיידית, ללא הודעה מוקדמת.
	5.4 הקבלן יבצע את העבודות בקצב אחיד ובעבודה יומית רציפה עד השלמתה בתום תקופת ההסכם.
	5.5 תקופת האחריות תהיה אינדיבידואלית לכל אתר בפרויקט ותמשך 12 חודשים מיום סיום העבודה ומסירת האתר.
	6 התמורה
	תמורת ביצוע העבודות תשלם העירייה כדלהלן:
	סה"כ _______בגין 2 עובדים+1 מנהל+1 רכב.
	תמורת כל עובד נוסף:____________
	מ.ע.מ.  ____________________
	סה"כ  כולל מע"מ ________________
	במילים:______________________________________________________ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ...
	6.1 למען הסר ספק, התמורה תהא בגין העבודות שביצע הקבלן בפועל ובהתאם לעבודות אשר
	הוזמנו בפועל על ידי העירייה; לקבלן לא ישולם כל סכום בעבור עבודות שלא הוזמנו ו/או לא -
	בוצעו על ידו. מהתמורה ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע לעירייה מהקבלן.
	לתמורה יתווספו הפרשי הצמדה בגין עליית המדד (כהגדרתו בחוזה הקבלנות). מובהר בזאת,
	כי לתשלום יתווסף מדד חיובי בלבד, ולא יופחת מסכום התמורה כל הפרש בגין מדד שלילי.
	לתמורה )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק.
	להלן הכל ביחד: "התמורה החודשית".
	6.2 מוסכם על הצדדים, כי התמורה היא קבועה ומוחלטת, וכי היא כוללת תשלום נאות והוגן
	לקבלן, לרבות רווח, עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר
	התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי
	לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינוים בשערי
	חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים, אגרות או תשלומי חובה
	אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת כל סיבה אחרת.
	6.3 הקבלן יגיש לאישור המפקח עד החמישי ( 5)בכל חודש, חשבון בשני עותקים, עבור ביצוע
	העבודות בחודש שקדם לו, אשר הקבלן טוען כי הוא זכאי לתמורה בגינן.
	6.4 המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה ( 7)ימים מיום קבלת החשבון
	וההשגות מהמפקח. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או
	חלקי או יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון את דו"ח בקרת השירות החודשי בהפחתה
	ו/או קיזוז ו/או ניכוי הנדרשים מחשבון הקבלן עקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או
	גרימת נזקים ו/או עקב ניכויים המחויבים על פי חוק ויעבירו לגזברות.
	6.5 הקבלן יגיש חשבון פרפורמה לאישור המפקח טרם הגשת חשבונית מס כדין. רק לאחר אישור חשבון
	הפרפורמה יגיש הקבלן חשבונית מס כדין לגזברות. הגזברות תשלם לקבלן כנגד חשבונית מס כדין את
	הסכום שאושר על ידי העירייה בשוטף ארבעים וחמישה ( 45 ) ימים מתום
	יום אישור החשבון.
	6.6 ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו כראיה לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן
	ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.
	6.7 באישור העירייה לחשבונות שיגיש הקבלן, אין ולא יהיה בכדי להוות אישור ו/או  הסכמה לגבי טיב שירות הקבלן ו/או אישור כי השירותים הושלמו בהתאם לתנאי ההסכם.
	7 העדר יחסי עובד מעביד
	7.1 מוסכם כי הקבלן הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו. הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו. הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר שלו כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרב...
	7.2 הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.
	7.3 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי. כמו כן מצהיר הקבלן כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי.
	7.4 הקבלן ישפה את העירייה, עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד העירייה  מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד - מעביד או יחסי מרשה - מור...
	7.5 מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן לבין העירייה  בגין העבודות הניתנות על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו המעניקים שירותים לעירייה בהתאם לחוזה זה, מטעמה ו/או אחר מטעמה על פי הסכם זה הינם יחסי עובד מעביד, יישא הק...
	7.6 לעירייה תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום התמורה על-פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, כאמור בחוזה זה, כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה  על-פי דין לתבוע בשל כך.
	7.7 הקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את העירייה בדרך כלשהי לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, בגין כל יחסי עובד-מעביד, לרבות כאילו אשר יופנו איליו בעניין העבודות ולרבות כאילו שיופנו איליו מכל סיבה אחרת.
	7.8 הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על-ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם, וכן על-פי הוראות חוזה זה (להלן: "הוראות הדין"). השכר אשר ישולם על ידי הקבלן לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי ש...
	7.9 הקבלן יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו - לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,...
	8 שינויים
	העירייה רשאית רשאי להורות לקבלן על שינויים בכתב, והקבלן מתחייב לבצע כל עבודה נוספת או שינויים בעבודה.
	ככל שמדובר בתוספת עבודות, לקבלן ידוע כי התוספת כפופה לאישור בכתב של שני מורשי החתימה של העיריה במצטבר, הינו – ראש עיר, והגזבר.
	9. ביטול ההסכם
	9.1 . מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים לעירייה לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט
	הערבות הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה
	הבלעדי, ומבלי לתת התראה בת שישים ) 60 ( ימים, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את הקבלן
	מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת:
	9.1.1 . אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
	9.1.2. אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם
	הוגשה בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.
	9.1.3 . אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או שניתן נגדו צו כינוס
	נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק
	מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או -
	כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק קבוע או מפרק
	זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו
	למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(,
	התשמ"ג- 1983 .
	9.1.4 . במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד
	ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.
	9.1.5 . במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) 3( ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה
	של העירייה או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.
	9.1.6 . כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה
	ו/או ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע
	ואושר על ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן -
	על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה - -
	זה ואינו מציית תוך שלושה ) 3 ( ימים ו/או פרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל בהודעה -
	שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה
	או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.
	9.1.7 . בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא
	יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה ) 10 ( ימים מיום שהקבלן נדרש לעשות כן או תוך פרק
	זמן אחר כפי שנקבע על ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן. -
	9.1.8 . אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה
	תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה ו/או
	מנהליה.
	9.1.9 . כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע
	העבודות בלי הסכמת העירייה מראש ובכתב.
	9.1.10 . הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר
	ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה. -
	9.1.11 . אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו
	ו/או מנהליו.
	9.1.12 . התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או
	שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות
	עם הקבלן.
	9.1.13 . התברר כי הקבלן מסר לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים במסגרת ביצוע
	תפקידיו.
	9.1.14. אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לעירייה בגין הפרת חוזה, על-
	פי כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על פי כל דין. -
	9.2. הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית העירייה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות
	להלן:
	9.2.1 . לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על ידי הקבלן. -
	9.2.2. לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.
	9.2.3 . לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על-
	פי חוזה זה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות
	ובין אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו.
	10. קיום חוקי העבודה על ידי הקבלן
	10.1. הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות -
	המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם, וכן על פי הוראות -
	חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.
	10.2. הקבלן יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה
	האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים או המועסקים או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או
	חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, –
	בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר
	עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,תשי"ח- 1958 , פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי
	פיטורין,תשכ"ג- 1963 , תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה
	ומנוחה, תשי"א- 1951 , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל
	תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל
	תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.
	10.3. הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות
	החוקים המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט- 1959 ; חוק שעות עבודה
	ומנוחה, תשי"א- 1951 ; חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976 ; חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950 ;
	חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 ; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996 ; חוק עבודת
	הנוער, תשי"ג- 1953 ; חוק החניכות, תשי"ג- 1953 ; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(,
	תש"ט- 1949 ; חוק הגנת השכר,תשי"ח- 1958 ; חוק פיצויי פיטורין,תשכ"ג- 1963 ; חוק
	הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה- 1995 ; חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 ;חוק
	הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002 והחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
	התשע"ב- 2011
	10.4. הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על-
	ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה.
	הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.
	10.5. בחתימתו על חוזה זה, מצהיר הקבלן ומתחייב, כי לא יאוחר משבעה ) 7 ( ימים מיום חתימתו על
	חוזה זה, יפרט בפני המנהל מטעם העירייה בכתב את רכיבי השכר שישלם לעובדיו וכן עלות
	השכר המינימאלית, וכן ימסור הצהרה על עלויות נוספות כולל רווח. הקבלן לא יהיה זכאי
	לתשלום המגיע על פי חוזה זה בטרם ימציא את הפירוט הנדרש.
	10.6. בכל מקרה מצהיר הקבלן ומתחייב, כי עלות השכר המינימאלית לשעת עבודה שישלם לעובדיו
	לא תפחת מערך שעת עבודה שנקבע לפי סעיף קטן 28 )ב( לחוק להגברת האכיפה של דיני
	העבודה, תשע"ב- 2011.
	10.7. הקבלן ימציא לעירייה, אחת לתשעה ) 9 ( חודשים, אישור בכתב מאת רואה חשבון, המאשר
	עריכת בדיקות תקופתיות (לגבי 10% לפחות מהעובדים) כאמור בחוק להגברת האכיפה של
	דיני העבודה, תשע"ב- 2011 , לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדיו למשפט העבודה.
	10.8. ככל שיידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על פי הוראות הדין, לרבות בדיקות ואישורים
	מאת בודק שכר מוסמך, ימציאן הקבלן לעירייה ללא דיחוי.
	10.9. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על העירייה חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין אי
	ביצוע תשלומים ושכר על ידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על העירייה כל חבות שהיא -
	או חובת פיקוח על הקבלן ועל התנאים בהם הוא מעסיק את עובדיו.
	10.10. הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה לרבות -
	תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש על פי הדין, ובאין דרישה
	חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-
	1954.
	10.11. הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של
	פקחים מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,
	תש"ל- 1970 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחתום הקבלן על נספח בטיחות וגהות המצ"ב
	כנספח יא ' לחוזה הקבלנות.
	10.12. הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון 24 לחוק
	הגנת השכר, התשי"ח- 1958 , וככל שהעובד נמנע לקחת את התלוש ישלח הוא למענו של העובד
	בדואר.
	10.13. הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב- 2002 לעובד
	שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה
	המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה, כי העובד קיבל את
	ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח
	ההודעה המעודכנת לעובד.
	10.14. הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני
	מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957 )להלן:"צו ההרחבה"( בשינויים
	שיפורטו להלן:
	10.14.1. על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף 4 .א. 1 – ) 5 ( לצו ההרחבה.
	10.14.2. על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף 6.ד. לצו( שיעור ההפרשות שבו מחויב הקבלן
	החל מיום חתימת החוזה יהיה כדלקמן:
	על אף האמור בסעיפים 3 .א. 1 ( ו - 6.ה. – 6 .ז. לצו ההרחבה:
	10.14.2.1. עובד המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה, יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני
	ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל, החל מיום העסקת העובד לצורך
	ביצוע ההתקשרות.
	10.14.2.2. על אף האמור בסעיף 8 לצו, לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראלי "אירוע מזכה"
	יכלול גם עזיבה את הארץ.
	10.14.3. למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים
	פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה- 2005 , לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים
	שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.
	10.14.4. על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעובד זר, ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף להוראות
	חוק עובדים זרים, תשנ"א- 1991 , ולהוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי
	שיפורסמו מעת לעת.
	10.14.5. חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה.
	10.14.6. לא יאוחר משישים ( 60 ) יום מיום החתימה על ההסכם, יעביר הקבלן ל"גוף מוסדי"
	ול"מוצר הפנסיוני" (כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ
	פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, התשס"ה- 2005 )(אחד או יותר),שאליו מפקיד הספק את
	התשלומים הפנסיונים עבור העובד )בסעיף זה: "הקופה"( רשימה הכוללת את הפרטים
	הבאים:
	10.14.6.1. שם ומספר תעודת הזהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה,
	ושבגינו מפריש הספק תשלומים פנסיוניים לקופה.
	10.14.6.2. פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום
	קליטתו של העובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.
	10.14.6.3. העתק מהרשימה יועבר לעירייה, כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה
	למקור", וחתום על ידי עורך דין.
	10.14.7. רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.
	10.14.8. דיווח זה יחזור על עצמו מידי 1 בחודש פברואר ו- 1 בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח
	יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את
	עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.
	10.14.9. ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד, כמפורט לעיל.
	10.14.10. הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה.
	10.14.11. על הקבלן לפרט בתלוש השכר לעובד את היקף השעות שהעובד עבדו מתוכם את היקף
	השעות התורמות למכס, היקף שעות נוספות וכל פרט אחר המחויב על פי חוק.
	10.14.12. יובהר, כי שיעור התמורה המשולמת לקבלן על פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל -
	העלויות, לרבות מרכיב רווח קבלני, משכורות לעובדים על פי חוק, לרבות בגין שעות -
	נוספות.
	10.14.13. מובהר ומודגש בזאת, כי העירייה לא תשפה ו/או תפצה את הקבלן בגין התשלומים ו/או
	התוספות למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות, לרבות
	תקופות האופציה )ככל שיהיו כאלה(, בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו.
	10.15. הוראות לעניין הסבת ההסכם
	10.15.1. הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התמורה לה יהיה זכאי( ו/או את
	חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר
	כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל את הסכמתה
	המפורשת של העירייה בכתב ומראש. ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח
	לחוזה בו אשר ייחתם על ידי העירייה מצד אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי.
	10.15.2  נתנה העירייה את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את
	הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או -
	מחדל של מבצעי העבודות.
	10.15.3.היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת - 45% או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם
	ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת העירייה
	כאמור לעיל.
	11. הפרת החוזה
	11.1 . לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר
	הוכנו על ידי העירייה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של העירייה, רשאית העירייה -
	להתרות בו ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל פה ו/או בכתב. -
	11.2 . לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה ) 3( ימים מיום קבלת/הודעת ההתראה, תהיה העירייה רשאית לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן לפרק זמן - שיקבע ולבצע את העבודות בעצמה ו/או למסרה למבצע אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצ...
	11.3 . הודיעה העירייה לקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם העירייה לקבלן רק תמורת
	עבודות שביצע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על ידי העירייה, בניכוי ו/או -
	הפחתה ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאית העירייה מהקבלן על פי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות -
	העירייה עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה על ידי הקבלן. -
	11.4 . מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות האוטונומית אשר ניתנה
	לה בהתאם לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה על ידי הקבלן כולה או חלקה.
	11.5 . אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים
	ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה. -
	11.6 . אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו
	של הקבלן בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין. אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של
	החוזה, המזכה את העירייה בכל סעד על פי החוזה זה ועל פי כל דין.
	12, 13 נמחקו
	14. ביטוח
	14.1.הקבלן ישא בכל חבות כספית שתוטל עליו על פי דין בשל פגיעה ו\או נזק לרכוש שייגרמו לו ו/או
	לעובדיו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו\או מחדל של הקבלן.
	14.2.הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל הנזקים מכל סוג ומין שייגרמו במסגרת עבודתו על פי הסכם זה כאמור
	והנובעים ממעשי הקבלן ו/או מחדליו, לרבות מעשי ו/או מחדלי עובדיו, מוזמניו וכל מי מטעמו.
	14.3.העירייה לא תישא בכל אחריות שהיא או בחבות כלשהי לגבי כל נזק גוף ו/או אבדן ו/או נזק רכוש מכל
	סוג שהוא אשר ייגרם כאמור, והקבלן נוטל על עצמו את מלוא האחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייב
	לפצות ולשפות את העירייה כנגד כל דמי נזק שתאלץ לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה
	שהעירייה תוציא בקשר לכל נזק כנ"ל.
	14.4.הקבלן מתחייב לפצות את העירייה ולשפותה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לעירייה בשל תביעה
	כלשהי שתוגש כנגדה בין פלילית ובין אזרחית, ככל שתביעה זו נובעת מאי קיום התחייבות כלשהי של
	הקבלן עפ"י הסכם זה או עקב התנהגות ו/או מחדל של הקבלן.
	14.5 הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח מעסיקים.
	.14.6הקבלן יערוך ויקיים את הביטוחים כמפורט בנספח ט' למכרז.
	14.7.כל הביטוחים הנ"ל, יבוצעו לכל הפחות בתנאי פוליסות ביטוח "ביט" התקפות ביום תחילת כל ביטוח.
	14.8.הקבלן יודיע לעירייה מיד לכשייוודע לה על נסיבות היכולות להוות עילה לתביעה עפ"י הביטוחים
	הנ"ל וכן ידאג להפעיל את הפוליסות שלו בהתאם לנסיבות המקרה.
	14.9. הקבלן יישא בהשתתפות העצמית בביטוחים שלו.
	הקבלן יצרף להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו, אישור ביטוח בנוסח נספח ט' המצורף, חתום על ידי המבטח. הפוליסה תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ההתקשרות (ותוארך בהתאם לצורך, 15 יום לפני תום תוקפו של הנספח).
	15. שונות
	15.1 . גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או
	סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל על-
	מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש אשר יינתן על ידי המנהל יהא סופי ומוחלט -
	ויחייב את הקבלן.
	15.2 . ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה אין פירושו ואין להסיק ממנו
	כי הוא יוותר על הפרה נוספת של חוזה זה.
	15.3 . הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת, כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב
	כהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים
	הניתנים להפרדה מהן לא ייגרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או
	ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות
	תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, הוראה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל
	או מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן, בין היתר, בהתאם לדין החל.
	15.4 . מוסכם בזאת, כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לפי חוזה זה, וכן כל חילוקי דעות ו/או
	סכסוכים בקשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר לכך, יובאו
	להכרעה בפני בתי המשפט במחוז דרום.
	15.5 . כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה. מוסכם על הצדדים, כי כל הודעה שתישלח על
	ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני שבעים ושתים ) 72 ( שעות
	ממועד המשלוח, אם נמסרה ביד במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה ביום בו נשלחה.
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