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 בע"מירושלים מזרח תוח פי

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

  2/2020 מכרז פומבי מס'

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור 

 מזרח ירושלים

 12:00בשעה ( 2020.630.תש"פ ) ח' תמוז,', גיום  :המועד האחרון להגשת הצעות

  0013:בשעה ( 2020.661.סיוון, תש"פ ) כ"ד, 'גיום  :יםמציעמועד מפגש 

 

 לליכ .1

(, מזמינה בזאת הצעות "המזמין"או  "החברה"בע"מ )להלן:  ירושליםמזרח פיתוח  1.1

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון להתקשרות 

 . ("עבודותה", בהתאם למפורט במסמכי המכרז )להלן: באזור מזרח ירושלים

 :נקבה במשמע וכן להפך( גם בלשון –כל האמור בזכר ) הגדרות 1.2

ונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בהסכם על מ

 נספחיו, ובהתאם לאמור להלן ו/או למוגדר במסמכי המכרז במפורש:

 ירושלים בע"מ. מזרח פיתוח  –"המזמין" או  "החברה"

 המציע שמגיש הצעה על פי תנאי הזמנה זו. – "המציע"

 י החברה כהצעה הזוכה ותקובל על ידי החברה."מי שהצעתו תבחר ע –"הקבלן" או "הזוכה" 

 2/2020הזמנה זו להציע הצעות למכרז פומבי מס'  –"הזמנה להציע הצעות" או "ההזמנה" 

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח 

 .ירושלים

 להלן 6.1סעיף בכמפורט  –כי המכרז" מסמ"

ההצעה שתוגש על ידי המציע, על כל נספחיה וכל העדכונים ו/או השינויים  –"מסמכי ההצעה" 

שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע, בהתאם לתנאים 

 המפורטים במסמכי המכרז. 

"ל החברה ויהיה איש הקשר בין הזוכה מפקח מטעם החברה, אשר ימונה ע"י מנכ – "המפקח"

לבין החברה, ויהיה אחראי, בין היתר, להעברת הנחיות החברה לזוכה, מעת לעת; לפיקוח על 

 ביצוע העבודות; לבדיקתם ו/או אישורם של החשבונות שיוגשו ע"י הזוכה וכיו"ב.

ל מסמכי לעניין זה יקבעו כל הנתונים המפורטים בכל –הפרויקט ותכולתו )תמצית בלבד  1.3

 המכרז(:

 כללי: .1.3.1

מכרז עוסק במתן שירותי אחזקת גינון, לרבות בשטחים פתוחים ושטחי בור ה

( ובביצוע עבודות נוספות, לרבות "אחזקת גינון"במזרח ירושלים )להלן: 

( באזור מזרח העיר "עבודות גינון"עבודות פיתוח בתחום הגינון )להלן: 

( )הכל להלן: זור העבודה""אירושלים, כמוגדר במסמכי המכרז )להלן: 

 (."הפרויקט"
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העבודות יתבצעו בהתאם להוראות המכרז, על מסמכיו ומפרטיו, ויכללו 

, , כשהכל כפוף להנחיות המתכנן מטעם החברהעבודות, כאמורהביצוע 

 .והמפקח החברה

-ביצוע תשתיות תתבין היתר, עשויות להיכלל, ההקמה  במסגרת עבודות

; הנחת צינורות וכבלי חשמל; בריכות ותאי מעבר; קרקעיות; חפירות ותעלות

מגשי אבטחה; הארקות למתקן תאורת חוץ; התקנת גופי תאורה, נורות 

 וציוד הדלקה.

תכנית בכל אתר יבוצעו העבודות, בהתאם לתיק אתר נפרד, הכולל יובהר, כי 

 ייחודית לאותו אתר, לרבות גופי תאורה ייחודיים וכיו"ב.

התקנת גופי התאורה בתוך ומחוץ לאזור נית כוללת תפיסת הביצוע העקרו

. כל עבודות החשמל וחיבורי החשמל יבוצעו, המבנים, אשר באתרים השונים

אך ורק, בהתאם לתכניות החשמל, ובהתאם להנחיות והוראות המזמין 

 ונציגיו.

תכלול חמישה סוגי אחזקה שיופעלו בהתאם לדרישת  אחזקת הגינון .1.3.2

 החברה:

 עשבייה וצמחיה לא רצויה באזורים שאינם מגוננים;ניעת התפתחות מ .1.3.2.1

טיפול בשטחים פתוחים )טיפול אקולוגי בצמחיה רצויה  .1.3.2.2

 באזורים טבעיים(;

כולל ניקיון יומי  ,טיפול בשטחי גינון ללא מערכת השקיה .1.3.2.3

 )אקסטנסיבי(; 

כולל ניקיון יומי וכולל מערכת השקיה  ,טיפול בשטחי גינון .1.3.2.4

 )אינטנסיבי(; 

מגונן כולל מערכת השקיה כולל ניקיון שוטף  טיפול בשטח  .1.3.2.5

 )"רמת הספר"(.

, עבודות עפר בין היתר, ועשויות לכלול, לפי דרישהיתבצעו  עבודות הגינון .1.3.3

ועבודות נלוות )פיתוח חצרות(; אספקה ופיזור של חומרי דישון, מצעים, 

חיפויים וסלעים; העברה, אפסקה ונטיעה של עצים ושיחים; אפסקה 

אות מסוגים שונים; אספקה והצבה של חומרי עזר לעצים ושתילת מדש

)כמו סמוכות עץ וצינורות פלדה(; עבודות ציוד חקלאי )כולל מפעיל(; 

עבודות שיקום )לרבות עבודות הכנה ופירוק לתשתית מדרכות; עבודות 

פיתוח שבילים; אספקה והתקנה של ריהוט גן ורחוב(; עבודות השקיה 

ספקה, פריסת והתקנה של רכיבים שונים )כמו )חפירה והנחת שרוולים; א

צינורות השקיה, ממטירים ומתזים, צינורות טפטוף, ראשי מערכת, תוספת 

להשקיית טפטוף, ארונות הגנה בסיסיים לראש מערכת, מגוף ברונזה 

לגינון, פרטי השקיית עץ / דקל, פרטי השקיה מוגנים בבריכת הגנה, פרטי 

הגנה, פרט התחברות למקור מים, אביזרים  מז"ח, מגוף ידני מוגן בבריכת

לתיקון מערכות מים קיימות, מחשוב למערכת השקיה ועוד(; עבודות 

 שונות ברג'י; אספקה ושימוש בציוד הנדסי מסוגים שונים וכיו"ב.
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 דגשים מיוחדים: .1.3.4

ועל הקבלן להתחשב בכך הפרויקט מבוצע באזור בעל רגישות דתית ופוליטית,  .1.3.4.1

 .טבמהלך ביצוע הפרויק

כפופות לאישור רשות העתיקות העבודות הפרויקט מבוצע בשטח עתיקות, ולכן  .1.3.4.2

והחברה. העבודות תתבצענה בזהירות מרבית ותוך הימנעות מפגיעה לא 

 הכרחית בקיים.

מבוצע בשטחים ציבוריים המיועדים לתנועה של הציבור הרחב. לאור הפרויקט  .1.3.4.3

תנועה בכל כביש ודרך  יבוצע באופן שיבטיח נגישות והמשךזאת, הפרויקט 

פעילים, הקיימים בתוואי הפרויקט, לכל כיוון לכל אורך תקופת הביצוע, 

בהתאם לתכניות ולנהלי החברה, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי 

כל דין ובהתאם להוראות החברה )המחמירים מביניהם(, הכל כמפורט 

ויבוצעו ע"י הקבלן,  יתוכננוהסדרי התנועה שלבי ביצוע / במסמכים ההנדסיים. 

תוך קבלת האישורים הדרושים מהגורמים המוסמכים, לפי דין. שלבי הביצוע 

והסדרי התנועה יתוכננו כך שתתאפשר, כל העת, גישה לרכבי חירום לכל אורך 

, ויישמר, בכל תקופת ביצוע הפרויקט, מרקם והסמטאות הדרכים ,הכבישים

 כי רגל.החיים באזור ותנועת כלי רכב והול

הסדרי תנועה, ככל שיידרשו, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, ללא כל תמורה 

נוספת, הן לגבי התכנון והן לגבי הביצוע )למעט תשלומים בגין שוטרים בשכר, 

שישולמו לקבלן ע"י החברה, בכפוף להצגת קבלות בדבר תשלומם ע"י הקבלן(. 

את אישורה של החברה בלא לפגוע באמור, יהיה על הקבלן לקבל מראש 

 להסדרי התנועה, כאמור.

עבודת קבלנים אחרים וגורמי תשתית אחרים באותו תא ביצוע ן יתאפשר גם כ .1.3.4.4

, בתיאום עם הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לכל שטח במקביל לעבודת הקבלן

תוספת מחיר )לרבות כ"קבלן ראשי"( בגין ביצוע עבודות במקביל באותו תא 

 .פוף להוראות הסכם ההתקשרות, על נספחיו, אלא בכשטח, כאמור

המכרז במהותו הוא מכרז מסגרת. תוכנית העבודה השוטפת בכל  .1.3.4.5

הנוגע לאחזקת הגינון, לרבות הגדרה פרטנית של אזורי העבודה, 

תוגדר ע"י החברה מול הקבלן בפגישות עבודה / סיורים שיתקיימו 

 בהשתתפותם, בהתאם למועדים שייקבעו ע"י החברה.

ת הגינון יתבצעו, כאמור, בהתאם לדרישה מפורטת והזמנת עבודו .1.3.4.6

עבודה פרטנית שתינתן לקבלן ע"י החברה, בהתאם להוראות המכרז 

 והסכם ההתקשרות שייחתם על פיו.

המזמין השונים, מסמכי המכרז בין ו/או אי התאמה בכל מקרה של סתירה  .1.3.4.7

בפועל, והנחייתם  ונציגיו יהיו הפוסקים היחידים והבלעדיים לגבי אופן הביצוע

תהיה סופית, מחייבת ובלתי ניתנת לערעור. הקבלן מצהיר בזאת, כי לא תהיה 

 לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או נציגיו בקשר עם האמור.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לזו הקבועה בהצעתו בגין ביצוע  .1.3.4.8

 עבודות לילה.בו/או  ונים()באתרים שבמקביל  ות הגינוןעבוד
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 בלא לפגוע באמור לעיל, העבודות לא יתבצעו בשבתות ובמועדי ישראל.

האמור במסמכי המכרז, ידוע לקבלן, כי לא תשולם לו כל תוספת כל למרות  .1.3.4.9

תשלום בגין סיכון כלשהו הנובע מבעיות ביטחוניות באזור העבודות, לרבות 

ן אבטחה, שמירה וכל הוצאה אחרת בקשר להוצאות שיהיו לו, ככל שיהיו, בגי

טחוני באזור העבודות. למען הסר ספק, יודגש, כי האחריות יהנובעת מהמצב הב

תהיה מוטלת על הקבלן  שתידרש בשל כך,לעניינים אלה, לרבות לכל הוצאה 

 ועל חשבונו בלבד. ,בלבד

כמו כן, למרות כל האמור במסמכי המכרז, ידוע לקבלן, כי הוא לבדו אחראי  .1.3.4.10

, על חשבונו בלבד, הגינון, ככל שיידרש התארגנות לצורך ביצוע עבודות יטחלש

 ולא תשולם לו כל תוספת תשלום, בכל הנוגע לעניין זה.

מובהר בזאת, כי למרות כל האמור במסמכי , ולמען הסר כל ספק, בנוסף .1.3.4.11

ו/או  ת כל היתר ו/או אישור תיאום תשתיותקבלל הבלעדיתהמכרז, האחריות 

לפי כל דין ו/או בהתאם , הגינון לצורך ביצוע עבודותהנדרש  ,אישור אחר

לדרישת הרשויות המוסמכות )לרבות עיריית ירושלים(, חלה על הקבלן בלבד. 

 .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בכל הקשור לכך

מובהר בזאת, כי הקבלן, והוא בלבד, יהיה אחראי הבלעדי לכל נושא  .1.3.4.12

, הן לעניין עבודות הגינון והן משתמע מכךהבטיחות באתרי העבודה, על כל ה

 .לעניין אחזקת הגינון

ובמחירי היחידות, ולא  מציעזה, כלול בהצעת ה 1.3.4כל האמור בסעיף  .1.3.4.13

בקשר לאמור בסעיף  תשלום מכל סוג ובכל אופן שהואתשולם לקבלן כל תוספת 

 .זה, כאמור 1.3.4

, ברח' עתקתם(, במשרדי החברהמסמכי המכרז ללא תשלום )ללא זכות להכל ניתן לעיין ב 1.4

תש"פ  ,סיוון י"ח', דהחל מיום (, "משרדי החברה", ירושלים )להלן: 18שלומציון המלכה 

, בתיאום מראש עם גב' שרונה מזרחי ,(28.6.2020תש"פ ) ו' תמוז,', א(, ועד ליום 10.6.2020)

באתר  סמכי המכרז. כמו כן, ניתן לעיין במ02-6254404ו/או  02-6231221באמצעות טל' מס' 

(, תחת הלשונית "אתר האינטרנט")להלן:  www.pami.co.ilהאינטרנט של החברה בכתובת 

 ., ולהדפיס אותם"מכרזים"

עבורו עותק נייר של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק,  החברה תדפיסמתעניין במכרז שיבקש ש 1.5

 ,סיוון י"ח', ד, החל מיום 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -ימים א'כאמור, במשרדי החברה, ב

 3,200כנגד הפקדת שיק בסכום של  (28.6.2020תש"פ ) ו' תמוז,', א(, ועד ליום 10.6.2020תש"פ )

(. השיק יוחזר למתעניין, כאמור, שיגיש "השיק", בתוספת מע"מ לפקודת החברה )להלן: ₪

בתוך יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או  30הצעה מלאה למכרז, וזאת בתוך 

יום לאחר המועד האחרון שיוגדר להשלמת מסמכים, בהתאם להחלטת וועדת המכרזים,  30

המאוחר מביניהם. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה למכרז, תפרע 

ותמציא לו חשבונית  ,עבורובתמורה להדפסת מסמכי המכרז וזאת החברה את השיק שהפקיד 

 .בגין התשלום מס

, ירושלים. נקודת 13:00בשעה ( 16.6.2020תש"פ ) ,סיוון ד', כ"גיום במפגש מציעים יתקיים  1.6

 .כשעתייםמשך המפגש יהיה  .רחבת חוצות היוצר, רחוב אליאל דרור, ירושליםהמפגש תהיה ב

http://www.pami.co.il/
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מציע  – ת במכרזחובה ומהווה תנאי להשתתפו ההינ המציעיםההשתתפות במפגש  .1.6.1

 .ששמו לא נרשם כמי שהשתתף במפגש לא יוכל להגיש הצעה

 דקות למפגש ייחשב כאי התייצבות. 15-איחור של למעלה מ .1.6.2

א ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא רק באמצעות עובד של ל .1.6.3

ים המציע או בעל תפקיד בו. למען הסר ספק, לא יאושר לנציג אחד לייצג מספר מציע

 במפגש.

למען הסר ספק, בסמכותה של החברה לקיים מפגש ו/או סיור מציעים נוסף, לפי  .1.6.4

נוסף, ולא ניתנה הודעה אחרת  מציעיםשיקול דעתה הבלעדי. התקיים מפגש ו/או סיור 

באמצעות פרסום באתר האינטרנט, תחשב ההשתתפות באחד מהמפגשים ו/או 

ויודגש, כי אין בזכותה  פות האמורה.הסיורים, לפי העניין, כעמידה בדרישת ההשתת

ש ו/או סיור נוסף ו/או להיענות ה לערוך מפגאות האמורה של החברה, כדי לחייב

 לבקשות מצד גורם כלשהו לקיים מפגש ו/או סיור נוסף כאמור.

בסיור המציעים, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג /או מפגש וב .1.6.5

במכרז ובפרויקט. למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לכל עניינים שונים הקשורים 

 היא באהלמסמכי המכרז במהלך המפגש, אלא אם למכרז ו/או התייחסות של החברה 

 לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב, שתופץ למשתתפים.

, ויצורף יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז מציעיםסיור ה/או מפגש והסיכום  .1.6.6

 .תום ע"י המציעלמסמכי ההצעה כשהוא ח

אלא רק במקומות אין להוסיף או לגרוע מהכתוב במסמכי במכרז  – מציעלתשומת לב ה 1.7

אשר יוסיף על דעתו  הערות, פירושים, תוספות והכרזות למיניהם אזי  מציעהמיועדים לכך. 

תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו, וזאת מעבר לכך, שאין ולא יהיה תוקף לכל תיקון ו/או 

  , כאמור, כלפי החברה.תוספת

למען הסר ספק, המכרז הינו מכרז מסגרת, והחברה איננה מתחייבת לכל כמות ו/או היקף של  1.8

 אחזקת הגינון.הן לעניין עבודות הגינון והן לעניין עבודה כלפי הזוכה, 

 בהתאםהחברה, כל זכות אחרת המוקנית לחברה במסמכי המכרז, אמור לעיל, ובבלי לפגוע במ

)הן  נוספות לדרוש מהקבלן ביצוע עבודותעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לשיקול ד

בכתב במסמכי המכרז ו/או  ותמופיע ןשאינ, לעניין עבודות הגינון והן לעניין אחזקת הגינון(

 ההתקשרות במכרז ולאחר חתימת הסכם גם לאחר קביעת הזוכהוזאת, המחירים, הכמויות 

 .("עבודות נוספות")להלן: 

 61תחושב עלות העבודות הנוספות, בהתאם להוראות סעיף , עבודות נוספותקרה של במ

 להלן(. 1.11, מסמך ב' למכרז )ס"ק הסכם ההתקשרותל

, לרבות ס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרזעד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכני 1.9

כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד השינויים והתיקונים, ככל שיהיו  לכ .בנוגע למועדים הנקובים בו

כמו כן, החברה שומרת על זכותה לשינוי . , באמצעות פרסום באתר החברהממסמכי המכרז

, חברהבאחריות המציעים לבדוק, מעת לעת, באתר ההמכרז. הליכי לוחות הזמנים במסגרת 

מבלי לפגוע באחריותם של המציעים,  קיומן של הודעות ו/או קיומם של שינויים, כאמור.

ביא את השינויים, ככל שיהיו כאלה, לידיעתם לה ,אך לא חייבת, היה החברה רשאיתכאמור, ת

 .מפגש המציעיםבאמצעות הפקס' או בדוא"ל, בהתאם לפרטים שמסרו ב משתתפי המכרזשל 
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 , יחייבו את החברה.רק מסמכי המכרז הסופיים, לאחר כל השינוייםלמען הסר ספק, 

 .רות עם המציע הזוכה כפופים לדיני המכרזיםמובהר בזאת, כי המכרז וההתקש 1.10

קיום התחייבויותיו של המציע הזוכה, ייחתם עמו הסכם התקשרות זכייתו במכרז ולבכפוף ל 1.11

 י המכרז. סמכלמ 'במסמך כהמצורף  בנוסח "( הסכם ההתקשרות)להלן: "

ויותיה וחובותיה לפי המכרז והסכם בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך, שהחברה תמחה את זכ 1.12

משרד רשות לפיתוח ירושלים ו/או לההתקשרות ו/או חלק מהן לעיריית ירושלים ו/או ל

 . , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיםלגופים הקשורים אליה ו/או אליהו/או  ירושלים ומורשת

 . 'במסמך  ,הוראות ותנאים נוספים ביחס להתקשרות מפורטים בהסכם ההתקשרות 1.13

, מותנים במספר תנאים אשר העל פיו, ככל שיהי הכרז זה וכן ההתקשרות עם המציע הזוכמ 1.14

משרד ירושלים של בין היתר בהחלטות רשויות שונות, ובהן ואין כל וודאות כי יתקיימו, 

או  לרבות החלטה שלהם ,עיריית ירושליםשל /או ו של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או מורשתו

לביצוע ( מתלה ומפסיק)תנאי  ואשל תנאים אלה ה קיומם. הפרויקט של מי מהן לגבי תקצוב

 .ההתקשרות

ואף לאחר ההתקשרות עם לאמור, החברה עצמה זכאית בכל שלב במהלך מכרז זה,  נוסףב

, ו/או לצמצם את היקפה מכל סיבה שהיאהמכרז ו/או ההתקשרות את לבטל  הקבלן

ו/או  ו/או ההסכם המכרז ביטולבגין  והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה

 .ר, כאמוצמצום היקף ההתקשרות

ישאו בעצמם יבהגשת הצעה על פי מכרז זה, המציעים מצהירים מראש, כי הם לאור האמור, 

גין ו/או ב ו של המכרזביטולגין בבהשתתפותם במכרז זה, לרבות בסיכונים ובעלויות הכרוכים 

, ולא , כאמורו/או בגין דחייה בביצוע המכרז )אם בכלל( היקף העבודות שיינתנו לזוכה על פיו

קשר עם השתתפותם במכרז, לרבות יבואו בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ב

, למעט ו/או בגין הגשת הצעותיהם היקף העבודות שניתן בקשר עם זכייתםו/או המכרז  ביטול

למען הסר ספק,  .טולו של המכרז, במקרה של ביהשבת הערבות, שצירפו למסמכי המכרז

מוסכם על המציע, כי החברה איננה אחראית לכל הוצאה ו/או נזק, שייגרמו לו בקשר עם 

 הגשת הצעתו, לרבות ככל שלא התקבלה.

 

 תנאי סף .2

)למעט במקרים שצוינו במפורש  בעצמםהעומדים  ,רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים

 סף המפורטים להלן.במצטבר בכל תנאי הובמסמכי המכרז( 

לא תתקבל למען הסר ספק, תאגיד רשום כדין בישראל. , אחת משפטית אישיות הוא מציעה 2.1

או תאגיד שאיננו רשום  הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד"

  .בישראל

 להצעתו: לצרף על המציע ,עמידה בתנאי סף זההוכחת הצורך ל

 .למקור ע"י עו"ד ןמאושר כנאמהמציע  ההתאגדות של תעודתהעתק  2.1.1

 תדפיס עדכני )לכל המאוחר חודש לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז( של 2.1.2

 .רשם החברותהתאגיד ב

תדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או  להצעתויצרף  חברה ציבורית, מציע שהוא 2.1.3

 הרשות ניירות ערך לגבי האחזקות בחברה.
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, בו יצוינו, בין 4ס טופבמסגרת י, בנוסח המצ"ב כללף מידע מו כן, יצרף המציע דכ 2.1.4

היתר, גם פרטי איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע להזמנה זו, להסכם 

ו/או לעבודות, אשר יהיה מוסמך לפנות לחברה בשמו של המציע ולקבל הודעות ו/או 

, לפחות, שם פרטי הנחיות מאת החברה עבור המציע ובשמו. פרטי איש הקשר יכללו

)לרבות  ומשפחה, כתובת קשר, מס' טלפון בהם יהיה זמין בשעות הפעילות המקובלות

 ., מס' פקס', כתובת דוא"למס' טלפון נייד(

 למען הסר ספק, כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

 חודשים לפחות קודם הגשת הצעתו 6או עובד המציע, המועסק אצלו במשך מציע בעל שליטה ב 2.2

הינו בעל תעודה של למכרז בתפקיד של מנהל עבודה, מנהל פרויקט או בתפקיד בכיר יותר, 

חדש ו/או בעל תעודת אגרונום במגמה מדעי  2משרד התמ"ת לסיווג מקצוע בגננות נוי סוג 

הצמח )הורטיקולטורה( ממוסד אקדמי מוכר בישראל ו/או בעל תעודת הנדסאי באדריכלות נוף 

 , כולל התמחות בביצוע ואחזקת גנים.ממוסד מוכר בישראל

 :להצעתוהמציע תנאי סף זה, יצרף העמידה בלצורך הוכחת 

 מאושר כנאמן למקור ע"י עו"ד כלכלהתעודת סיווג מקצועי בגננות נוי ממשרד ההעתק  2.2.1

 - או

 מאושר כנאמן למקור ע"י עו"דתעודת אגרונום ממוסד מוכר בישראל, כאמור, העתק  2.2.2

 - או

סאי )או מהנדס או אדריכל( באדריכלות נוף ממוסד מוכר בישראל, תעודת הנדהעתק  2.2.3

 .מאושר כנאמן למקור ע"י עו"ד, כאמור

ועומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול בישראל  הינו עוסק מורשה ציעהמ 2.3

  .1976 -חשבונות ותשלומי חובת מס(, התשל"ו 

 :להצעתוצע המתנאי סף זה, יצרף עמידתו בצורך הוכחת ל

 .ק מורשה, ומספרו אצל רשויות המסהיותו עוס דבראישור ב 2.3.1

בונות כחוק, או שהוא ישור מפקיד השומה או מרואה חשבון שהוא מנהל ספרי חשא 2.3.2

 .פטור מלנהלם

 .אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור 2.3.3

, לרבות 1976 –התשל"ו  ,חוק עסקאות גופים ציבורייםכל אישור אחר הנדרש לפי  2.3.4

 (5ס טופ, מאושר ומאומת כדין )התצהיר הנדרש לפי החוק

 .מטעם המציעאו עו"ד ע"י רו"ח כנאמנים למקור האישורים יאומתו 

 ניסיון המציע  2.4

, במהלך שנים רצופות לפחות בביצוע עבודות אחזקת גנים 3המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 

 באחת משתי החלופות להלן: ,2016-2020השנים 

 500,000ות עבור גופים ציבוריים / מוסדיים בהיקף כולל של לפחות ביצוע עבוד ₪ 

 בשנה.

  דונם בשנה. 100ביצוע עבודות אחזקת גנים בהיקף של לפחות 

 לשם הוכחת האמור בסעיף זה, על המציע לצרף את המסמכים להלן:
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, תוך שהוא ממלא , כאמורעבודות אחזקת הגנים, שביצעת את רשימ 4 בטופסהשלים ל 2.4.1

 לקוחעבור כל  4בטופס  2יש למלא את סעיף ) ל הפרטים הדרושים לפי הטופסאת כ

 .(בנפרד

ישור חתום של מזמין העבודה, לגבי ההתקשרות עימו, בתוספת חוות דעת ו/או א 2.4.2

או לחילופין, המלצה מטעם מזמין העבודה בצירוף שם  ,6בטופס המלצה, כמפורט 

תקשרות עם מזמין העבודה ותפקיד הממליץ ודרכי ההתקשרות עימו, הסכם הה

וחשבון סופי, להוכחת הביצוע או כל מסמך/ים אחר/ים להוכחת הנתונים האמורים 

 ., להנחת דעתה של החברה6בטופס 

ו"ח מיוחד מטעם רו"ח המציע, המאשר את עמידת המציע בהוראות הסעיף, בנוסח ד 2.4.3

 .(₪-)למען הסר ספק, היקפי הפרויקטים יצוינו ב 7כטופס המצ"ב 

 ות פיננסיתאיתנ 2.5

 לשנה ₪ מיליון 2בסכום של  2017-2019בשנים  שנתיכספי חזור ממציע הוא בעל ה 2.5.1

 ., בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורותלפחות

 לצורך הוכחת עמידתו בסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:

 אישור, ו2017-2019לעניין מחזור ההכנסות שלו לשנים  מציעה תצהיר  2.5.1.1

 .למסמכי המכרז 8בטופס רו"ח בנוסח הנכלל 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין  2.5.2

הדו"חות בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, 

לים וכן לא הוטלו על נכסיו עיקוהכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", 

העיקולים המוטלים על נכסיו, נכון למועד  כל)לעניין זה, על המציע לפרט את  מהותיים

 .הגשת ההצעה(

 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:

עו"ד או רו"ח בנוסח המצורף תצהיר המציע לעניין האמור, בצירוף אישור  2.5.2.1

 למסמכי המכרז. 9 כטופס

לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע לפי שיקול החברה שומרת  2.5.3

דעתה, לרבות בקשת מסמכים נוספים, מידע עסקי וכד', והמציע, בהגישו את הצעתו, 

מתחייב להעביר לחברה כל מסמך שתבקש, כאמור, בקשר עם הבדיקות. החברה 

ואלה ישמשו  מתחייבת לשמור בסודיות על המסמכים / הנתונים שיסופקו לה, כאמור,

 .לצורך מכרז זה בלבד

  :ערבות בנקאית 2.6

שקלים חדשים( מאה אלף ) ₪ 100,000ל המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז על סך ש 2.6.1

(. הערבות "הערבות"להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז )להלן: 

או תהיה ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי 

נוסח ערבות  שלים בע"מ.מזרח ירופיתוח  טובתחברת ביטוח ישראלית מורשית ל

 המצ"ב. 10לטופס המכרז יהיה בהתאם 

למען הסר ספק, מכתב עיכוב או המחאה בנקאית או המחאה אישית לא ייחשבו ערבות 

 לצורך מכרז זה.
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כזית סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המר 2.6.2

 .16.6.2020, כפי שפורסם ביום 5/2020חודש לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס יהיה מדד 

ע"י  ולאע"י חברת הביטוח, תיחתם ע"י חברת הביטוח עצמה שתינתן יובהר כי ערבות 

 סוכן שלה. 

החברה תהא רשאית . (31.12.2020ט"ז טבת, תשפ"א )עד ליום ערבות תעמוד בתוקפה ה 2.6.3

כ' , שיסתיימו לא יאוחר מיום תת/ונוספ /ותרבות לתקופהלדרוש מהמציע הארכת הע

)שבעה( ימים  7היה והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות  .(30.6.2021, תשפ"א )תמוז

לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את 

 מהצעתו.בו הערבות באופן מיידי, והמציע ייחשב כמי שחזר 

 ה חדיהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניהערבות ת 2.6.4

 .האו לנמק את דרישתו/כל חובה להוכיח  ה, מבלי להטיל עליהחברהצדדית של 

, הערבות תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם הסכם ההתקשרות עם המציע/ים הזוכה 2.6.5

 . בכפוף לקבלת ערבות ביצוע מאת המציע הזוכה

  תהא רשאית לחלט את הערבות, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנקהחברה  2.6.6

 בכל מקרה בו המציע:

 נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או 2.6.6.1

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; או 2.6.6.2

ההצעות חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  2.6.6.3

 במכרז; או

לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  ,אחרי שנבחר כזוכה במכרז 2.6.6.4

 ; אותנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז

להלן ו/או מנע מהחברה לפעול  9.2-9.5לא פעל בהתאם להוראות סעיפים  2.6.6.5

 ; ו/אולהלן 9.6בהתאם לסעיף 

 להלן; ו/או 12.10.4סעיף  לא האריך את הערבות, בהתאם להוראות 2.6.6.6

 לעיל. 2.6.3בהתאם להוראות סעיף  2.6.6.7

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להזמין את המציע להשמעת טענותיו בקשר עם חילוט 

 הערבות, כאמור.

 לעיל מהווה פיצוי קבוע ומוסכם מראש, לפיצויה 2.6.1סכום הערבות, כאמור בס"ק  2.6.7

, ובהגשת הצעתו, מסכים 2.6.6ס"ק של החברה, בכל אחד מהמקרים המפורטים ב

המציע לסכום זה. אין בחילוטה של הערבות, כאמור, כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד, 

העומדים לרשות החברה כנגד הזוכה, לפי כל דין ו/או לפי מסמכי המכרז, עקב אחד 

 לעיל. 2.6.6המקרים המפורטים בס"ק 

מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או , כמו כן, מובהר, כי החברה רשאית לחלט את הערבות 2.6.8

לבסס דרישתה או לפנות קודם אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הגורם 

הפיננסי המאושר שנתן את הערבות, והמציע לא יהיה רשאי להתנגד לחילוטה של 

 הערבות, כאמור

  תביא לפסילת ההצעה על הסף , בהתאם לאמור לעיל,יובהר כי אי המצאת הערבות
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 ים, בהתאם לנדרש ע"י החברה.מציעהמציע השתתף במפגש ו/או בסיור ה 2.7

פרוטוקול/ים של המפגש/ים ו/או להצעתו המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף  2.7.1

 ים, כאמור.מציעסיור/י ה

לעניין עידוד  1992-( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2מציע העונה על דרישות תיקון תשס"ג )מס'  2.8

בשליטת אישה, בהתאם להגדרות הינו סקים, יגיש אישור של רו"ח ותצהיר, לפיו העסק נשים בע

 .חלק מתנאי הסף( לא) התיקון לחוק

 אי עמידה בתנאי הסף יגרום לפסילת ההצעה. 2.9

לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, לא  המסמכיםלמען הסדר הטוב יובהר כי אי המצאת  2.10

ם צוין הדבר במפורש, ובלבד שבמועד הגשת ההצעה הווה עילה לפסילת הצעת המציע, למעט אי

שהמציא את המסמכים החסרים לוועדת המכרזים של  עמד המציע בכל תנאי הסף לגופם, וכן

 ע"י וועדת המכרזים. ,ימים מדרישה או בתוך מועד אחר, ככל שנקבע כזה 7בתוך  החברה

 

 מסמכי המכרז ותשלום בגין השתתפות במכרזעיון ב .3

מכרז במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה וכן השתתפות במכרז עיון במסמכי ה 3.1

 אינם כרוכים בתשלום.

של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק,  ניירס עבורו עותק ידפהחברה תמתעניין במכרז שיבקש ש 3.2

 יב'', ההחל מיום , החל מיום 14:00-ל 09:00ה', בין השעות -כאמור, במשרדי החברה, בימים א'

כנגד הפקדת שיק בסכום של  ,(28.6.2020תש"פ ) ו' תמוז,', א( , ועד ליום 4.6.2020ש"פ )סיוון ת

(. השיק יוחזר למתעניין, כאמור, "השיק", בתוספת מע"מ לפקודת החברה )להלן: ₪ 3,200

יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או  30שיגיש הצעה מלאה למכרז, וזאת בתוך 

המועד האחרון שיוגדר להשלמת מסמכים, בהתאם להחלטת וועדת יום לאחר  30בתוך 

המכרזים, המאוחר מביניהם. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה 

ותמציא לו  ,למכרז, תפרע החברה את השיק שהפקיד בתמורה להדפסת מסמכי המכרז עבורו

 .בגין התשלום חשבונית מס

כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות למען הסר ספק, מובהר בזה,  3.3

לרבות במקרה של בהכנת ההצעה למכרז ובהגשתה ו/או הקשורות להשתתפות המציע במכרז, 

 . , תחולנה על המציע בלבדביטולו של המכרז ע"י החברה מכל סיבה שהיא

 

 אישור הבנת תנאי המכרז .4

כל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על לבדיקת מסמכי המכרז ובעצמו כל מציע אחראי  4.1

, ואין הוא מסתמך על כל מצג של החברה, למעט אלה האמורים הצעתו ועל ביצוע העבודות

 .במסמכי המכרז ו/או במסמכים שצורפו ו/או יצורפו להם

המציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את  4.2

 לתנאי המכרז. 11 כטופסכל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור מצורף  תנאיהם ואת

למען הסר ספק, לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה  4.3

רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי הזמנה זו. חזר בו המציע מהצעתו 

יעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות, ומבלי  -מכל סיבה שהיא 

 לפגוע בכלליות האמור, חילוט ערבות ההצעה.
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 הבהרות .5

לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  ל המציעע 5.1

שונות מהוראותיהם, או כל סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות 

אי התאמה אחרת, עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד האחרון 

להגשת שאלות הבהרה כמפורט להלן. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב 

 לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות.

', גהחל מיום , לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרזרשאים יהיו עים מציה 5.2

, תש"פ כ"ט סיוון', אועד ליום )לאחר מפגש המציעים(  (16.6.2020סיוון, תש"פ ) כ"ד

מר קובי למנהל הפרויקט, את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב  .12:00בשעה  (,21.6.2020)

 .5307004-050. חובה לוודא קבלת השאלות בטל' kobin@noy1.co.ilבוטבול, במייל 

 .02-6247137בפקס ( מזרחי שרונהגב' גם לחברה )עבור העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח 

או  החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה 5.3

באמצעות  צוופיבכתב ו נוינתית החברה לשאלות ההבהרה ותשוב. להימנע מתשובה

מהלך מפגש פק המציע בלכל רוכשי מסמכי המכרז המלאים, בהתאם למידע שיספקסימיליה 

 ., בלא לחשוף את זהותו של הפונההמציעים

החברה תהיה רשאית, בכל עת, קודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס  5.4

 לעיל. 1.9רז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות ההבהרה, כאמור בסעיף שינויים במסמכי המכ

בנוסף, בכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו במסמכי המכרז גם לאחר פתיחת תיבת  5.5

תהיה החברה ואף לאחר קביעתו של המציע הזוכה וחתימת הסכם ההתקשרות, המכרזים 

ות את תנאי הסכם ההתקשרות, כדי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין, לשנ

 להסדיר את הסתירות ו/או להתאים את הדורש התאמה.

)או למציע הזוכה בלבד,  ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים מכרזשינוי תנאי ההבהרה ו 5.6

, כי לא יהיה תוקף מודגשמכרז. . הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי הלפי העניין(

, לרבות תשובות לשאלות ו/או הבהרות ושינויים למסמכי המכרז לכל התייחסות של החברה

 למשתתפים. אלא אם ניתנה בהודעה בכתב ביוזמתה של החברה,

לעיל, באופן שיוגדר בהודעה שתועבר  5.6המציעים יאשרו קבלת ההודעות, כאמור בס"ק  5.7

 שעות ממועד קבלת ההודעה. 24אליהם, כאמור, בתוך 

ועל המציע יהיה לצרף  ,מור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזהשינויים ו/או ההבהרות, כא 5.8

 ., כשהם חתומים על ידוהשינוי ו/או ההבהרה, בהתאם לעניין מסמכיכל את להצעתו 

 

 מסמכי המכרז .6

, לרבות כל לעיל 3מסמכי המכרז הם כל המסמכים המפורטים בפרק "טפסים ונספחים", עמ'  6.1

ו בהם )ולרבות פרוטוקול/י מפגש/סיור הקבלנים, תשובות שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון, שייערכ

 .לשאלות הבהרה וכל הודעה שהחברה תעביר למשתתפי המכרז, בהתאם להוראות הזמנה זו(

 עדיפות בין מסמכים: 6.2

, העדיפות בין המסמכים ההתקשרות תימת הסכםחעד להכרזה על הזוכה במכרז ו 6.2.1

 תהיה לפי הסדר המפורט להלן:

mailto:kobin@noy1.co.il
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 להציע הצעות )תוכן ההזמנה גובר על האמור בטפסים(; ההזמנה -מסמך א'  6.2.1.1

)תוכן ההסכם גובר על האמור בנספחים  הסכם ההתקשרות –מסמך ב'  6.2.1.2

 ;ובמסמכים שצורפו לו(

 להסכם ההתקשרות. 6יתר מסמכי המכרז לפי סדר העדיפות האמור בסעיף  6.2.1.3

להסכם  6בסעיף בהתאם למפורט , לאחר חתימת ההסכם, יחול סדר הקדימויות 6.2.2

לעניין )תנאים כלליים ומיוחדים  – 1-מסמך ג'ל 6.4התקשרות, בכפוף לאמור בסעיף ה

 (.ביצוע העבודה

מטעם החברה ו/או  פקחשהמכי בכל מקרה  לעיל, 6.2.2, למרות האמור בס"ק מובהר 6.2.3

ביצוע, תגבר החלטתם צורך ל 6.2.2החברה יקבעו סדר עדיפות שונה מהאמור בס"ק 

 סדר הקדימויות המפורט לעיל. ו/או של החברה על פקחשל המ

על אף האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לקבוע, בהתאם לשיקול דעתה, כי  6.2.4

 .במקרה של סתירה בין מסמכים )לרבות ההסכם( יגבר האמור בהצעת הקבלן

ככל שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה לעיל,  6.2.3-ו 6.2.2למרות האמור בסעיפים  6.2.5

בר תמיד ההוראה המחמירה ביותר עם הקבלן כלשהי בין מסמכי המכרז, תג

והמיטיבה ביותר עם החברה, וזאת ללא קשר לסדר קדימות המסמכים. מובהר בזאת, 

כי החברה ונציגיה בפרויקט יהיו הפוסקים הבלעדיים בנושא זה, קביעת לעניין 

ההוראה הקובעת תהיה סופית. בהגשת הצעתו מתחייב המציע, כי לא תהיה לו כל 

 ו דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לעניין זה.טענה ו/א

מובהר בזאת, כי המכרז דנן הוא "מכרז מסגרת", כאשר המסמכים המצורפים לו נועדו להבהיר  6.3

של היקפן לצורך הגשת ההצעה. עם תחילת  ולא מחייבאת סוגי העבודות ואומדן ראשוני 

ורק אלה יחייבו את ע", הביצוע, יועברו לקבלן מסמכים, הנחיות לביצוע ותוכניות "לביצו

 .החברה

יונפק צו התחלת עבודה, אשר יפרט  עבודת גינוןלכל לעיל,  6.3בלא לפגוע בכלליות האמור בס"ק  6.4

 ותוכניות , הנחיות לביצועמסמכיםיועברו לקבלן העבודות ואת לוח הזמנים לביצוע, ו תכולתאת 

 .ורק אלה יחייבו את החברה "לביצוע",

 ושיועבר )הן לעניין אחזקת הגינון והן לעניין עבודות הגינון(עבודות כי אין בהיקף ה, יובהר 6.5

כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י , ה היקפםר יהיאש היהיקבלן, ע"י הבפועל לביצוע 

לצורך ביצוע  וכמחייבים את הקבלן הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים

 .העבודות, נשוא המכרז, בכל מקרה

 

 תוקף ההצעה .7

 .(31.12.2020ט"ז טבת, תשפ"א ) ה', עד ליום ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 7.1

/ות, וזאת עד נוספת /ותלתקופה ה של המציעהצעההחברה תהא רשאית להאריך את תוקף  7.2

 .ימים קודם תום תוקפה של ההצעה 7, בהודעה בכתב (30.6.2021, תשפ"א )כ' תמוזליום 

ו/או זוכה נקבע  אפילו, רשאית החברהשל ההצעה, כאמור, תהיה במהלך תקופת התוקף  7.3

זכייתם להודיע למציעים נוספים ו/או אחרים על  על זכייתו של מציע במכרז, נמסרה הודעה

 מכל סיבה שהיא.
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 כללי הגשת ההצעות .8

 :התאמה לתנאי המכרז 8.1

, על ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. החברה תהא רשאית 8.1.1

פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או 

 השמטה ביחס לתנאי המכרז.

, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, ובלא לפגוע באמור לעיללמען הסר ספק,  8.1.2

לרבות בהסכם ההתקשרות, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 

בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את החברה ולא 

 יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה.

את  צעההפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה לכלעל המציע להתייחס בהצעתו  8.1.3

, כאשר כל המסמכים וכל האישורים )לרבות הערבות המסמכים הנדרשים כל

 .שמו בלבדהבנקאית( הינם על 

רשאי המציע לצרף להצעה לעיל,  8.1.1-8.1.3 ובלא לפגוע באמור בסעיפיםבנוסף,  8.1.4

פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים 

המדווחים לרבות פרטים נוספים ככל שיש בהם כדי להצביע על כושרו, ניסיונו ויכולתו 

ך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה בנושאים נשוא המכרז, ולכל צור

 מיטבית של הצעתו.

החברה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתו  של  8.1.5

המציע בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת המציע באופן כללי והן ביחס 

 .של המציע בהצעתו היבטים הטכנייםל

 הצהרת המציע: 8.2

 .2כטופס  ע יצרף להצעתו הצהרת מציע חתומה בנוסח המצ"בהמצי 8.2.1

יאשר המציע, בין היתר, כי הצעתו אושרה כדין, ע"י האורגנים  2טופס במסגרת  8.2.2

המוסמכים מטעמו, וכי אין בהגשת ההצעה ובחתימתו על הסכם ההתקשרות )ככל 

 שייבחר כזוכה במכרז( משום סתירה ו/או הפרה של מסמכי ההתאגדות של המציע

ו/או של כל התחייבות אחרת של המציע ו/או של כל דין, לרבות ומבלי לגרוע הוראות 

 .1988-חוק ההגבלים העסקיים, התשנ"ח

 :הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 8.3

יהיו חתומים  ,(כל עמוד!) שיש להגיש על פי דרישות המכרז ,וכל טופס ומסמךההצעה  8.3.1

, ככל שמדובר מטעם המציע מורשי החתימההמציע או של בחתימה מלאה של 

כשהחתימות ובהתאם להחלטות המציע בנוגע לזכויות החתימה שלו, , בתאגיד

 .מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד, ככל שהדבר נדרש בכל טופס ומסמך

של על כל אחד מהעמודים מו כן, יחתום המציע או מורשי החתימה שלו, לפי העניין, כ 8.3.2

כל תיקון טעות, ככל שיהיה כזה, וכל השלמה , ועל יד בראשי תיבותמסמכי המכרז 

 בכתב יד, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
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, בדבר זכויות החתימה אצל 3כטופס בנוסף, ימציא המציע אישור עו"ד בנוסח המצ"ב  8.3.3

המציע, שמות החותמים, קיומו של התאגיד ופעולתו כדין והיות ההצעה תואמת את 

 ותיו.מסמכי ההתאגדות של התאגיד המציע והחלט

למען הסר ספק, במסגרת הצעתו, המציע יחתום גם על הסכם ההתקשרות באופן מלא,  8.3.4

, ויגיש את הסכם ההתקשרות )לרבות אישור עו"ד בשוליו, כנדרש( על כל נספחיו

 החתום במעטפת ההצעה.

 חלק הכספי בהצעה:ה 8.4

טופס ההצעה  – 12המכרז הינו מכרז הנחה מאומדן, במסגרתו קבעה החברה )בטופס  8.4.1

. על (, בקשר עם כל סוג טיפול מבוקשללא מע"מ)הכספית( את מחירי האחזקה לדונם 

, לאחר לאחר ההנחה מחיריםהאת  הקבלן לנקוב את אחוז ההנחה, ולאחר מכן לסכום

 החברה. כפי שהעריכההכפלתם במס' הדונמים לכל סוג טיפול, 

 תיפסל. 0%למען הסר ספק, הצעה כספית שתכלול תוספת או הנחה בשיעור של  

, למזמין האפשרות להזמין ציוד ו/או חומרים, 12לטופס  3כמצוין בסעיף יצוין, כי 

שאינם כלולים בהצעה הכספית, בגין השירותים האופציונאליים, כאמור, ייקבע 

 המחיר, בהתאם למצוין באותו סעיף.

 "ההצעה הכספית"להלן:  –המלא  12טופס 

 בכתב יד. 12טופס ההצעה הכספית תירשם, על גבי  8.4.2

למעטפה סגורה שתוכנס למעטפת  בשני עותקים מקורייםוכנס תההצעה הכספית  8.4.3

ההצעה )להלן(. מעטפת ההצעה הכספית לא תיפתח אלא לאחר בדיקת יתר מסמכי 

 ההצעה, וככל שאלה יעמדו בדרישות המכרז ותנאי הסף.

יו הוצאות כלבהגשת ההצעה הכספית מצהיר המציע, כי ההצעה הכספית כוללת את  8.4.4

הישירות והעקיפות, מכל סוג שהוא, לצורך ביצוע מלא ושלם של העבודות, נשוא 

את כל ההיטלים, גם המכרז. במסגרת זו, על ההצעה הכספית לכלול, בין היתר, 

 המיסים ותשלומי החובה, למעט מס ערך מוסף, וכן את הרווח הקבלני.

שאינה כלולה , עבודותמוצהר בזאת, כי החברה לא תכסה כל הוצאה הכרוכה בביצוע ה 8.4.5

 ו/או שלא חושבה ע"י המציע במסגרת הגשת הצעת המחיר.

 תנאי ההצמדה ותנאי התשלום של התמורה יהיו בהתאם למוגדר בהסכם ההתקשרות. 8.4.6

 :הגשת ההצעות 8.5

"תכולת מעטפת  1 בטופסהמציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים  8.5.1

 מכרז זההצעה", המצורף ל

 ויצרף אותו להצעה. 1בטופס המציע ימלא את טור "ביקורת המציע"  8.5.2

, בהתאם להוראות המכרז ו/או כל עמודי ההצעה )לרבות המסמכים המצורפים לה 8.5.3

 ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.( יהיו לעיל 8.1.4לפי סעיף שצירף המציע 

עליה , ש(ההצעה""מעטפת )להלן:  וחתומהההצעה החתומה תוגש במעטפה סגורה   8.5.4

 :)ללא ציון שם המציע ו/או כל פרט מזהה של המציע על גבי מעטפת ההצעה( יירשם

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע  2/2020 מספר "מכרז

 "עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים
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 הלן:מעטפות נפרדות, כל 4-מסמכי ההצעה יוכנסו לתוך מעטפת ההצעה ב 8.5.5

בהתאם יסודרו , בקלסרכל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף יוגשו  8.5.5.1

, הנושא חוצץדר תנאי הסף, הקבוע בהזמנה זו, תוך הפרדה באמצעות לס

את מס' הסעיף הרלוואנטי בין תנאי סף למשנהו. הקלסר יוכנס למעטפת 

 "."תנאי הסףמעטפה סגורה שאליה ייכתב בההצעה 

תוכנס למעטפת ההצעה  01 בטופסח האמור בנוס( מקור)ערבות ההצעה  8.5.5.2

 ."כתב ערבות"ה יירשם יבמעטפה סגורה על

)בשני עותקים  תוכנס (לאחר שמולא – 12טופס ) ההצעה הכספית 8.5.5.3

 ."הצעת המחיר", עליה יירשם , במעטפה סגורה למעטפת ההצעהמקוריים(

כל יתר המסמכים יוגשו באופן מסודר, כולל תוכן עניינים ומיספור רץ של  8.5.5.4

"מסמכי העמודים, בקלסר נפרד, שיוכנס למעטפה נפרדת, עליה יירשם 

 .ההצעה"

כל מסמך שאמור להיות מצורף למסמכי ההצעה יהיה מקורי או מאושר כנאמן  8.5.6

למקור ע"י עו"ד. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר למציע להשלים 

 ת.את אישורי עוה"ד על המסמכים, כאמור, גם לאחר פתיחת ההצעו

מסמכים שאינם בעברית יוגשו בצירוף תרגום לעברית מאושר ע"י נוטריון. הנוסח  8.5.7

הקובע יהיה נוסח התרגום לעברית, ובלבד שנוסח המקור עומד בדרישות המכרז 

 )לרבות בכל הנוגע לתנאי הסף, בהתאם לעניין(.

שלומציון רח' החברה, ב במשרדי המכרזיםלתיבת  ידנית תימסר ותוכנסהמעטפה  8.5.8

, תש"פ תמוז ח'', גיום לא יאוחר מ, במשרדים( 1)קומה  , ירושלים18כה המל

שתתקבלנה במשרדי החברה לאחר  ,ההצעות בדיוק. 12:00בשעה  (,30.6.2020)

 ותוחזרנה למציע כמות שהן. לא תיבדקנה ,מועד והשעה שלעילה

או בדרך שונה מהאמור בסעיף  לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה באמצעות הדואר 8.5.9

 .לעיל 8.5.8

 פי שיקול-מועד סגירת המכרז, עלרשאי להאריך את  המזמיןעל אף האמור לעיל,  8.5.10

 .לעיל 1.9שתפורסם, כאמור בסעיף  בהודעה דעתו,

למעט אלה המצוינים לעיל, בהזמנה זו כאמור  ,כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו 8.6

יר, כי ידוע לו והמציע מצה ,ייחשבו גם כנספחים להסכם ההתקשרותלעיל,  8.1.4בסעיף 

מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  ,כלולים במסמכים אלושיהיו  ,שהנתונים והמידע

 ההתקשרות, על כל המשתמע מכך.

תנאי איזה מו/או שלא בהתאם ל המסמכים המבוקשים כאמור,כל הצעה שתוגש ללא  8.7

 .או לקבלה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לפסלה החברהתהיה  המכרז,

  

 ע"י החברה בקשת הבהרות .9

מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להחברה תהא רשאית לפנות למציעים )או  9.1

להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת 

 ., לרבות לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסףההצעות והערכתן
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בתוך המועד שקבעה  ,וקשיםהמציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המב 9.2

ובדרך שקבעה החברה )בפקס', בדוא"ל, ישירות למשרדי החברה החברה בפנייתה 

 . תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.וכיו"ב(

לי את אהחברה רשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן פרונט 9.3

 ההצעה ולקבל הבהרות לגביה.

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר  רההחב 9.4

ין בו, וכן כל מידע יזהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענ

לבחון  החברה. כן רשאית לו רלוואנטיות להתקשרות, נשוא מכרז זהאחר שלדעתה יש 

בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד  פרויקטים אחרים של המציע במסגרת

 לאיכות המציע.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם  9.5

יחול, במידע שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד 

 ימה על ההסכם.עד לחת –בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה  החברהפרסום החלטת 

רשאית, בכל שלב משלבי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לצדדי ג', החברה   9.6

ביחס  פרטים נוספיםבין שצוינו בהצעת המציע ובין אם לאו, ולבקש מהם אישורים ו/או 

לעבודות שביצע המציע וכל מידע אחר שהוועדה סבורה כי הוא רלוואנטי לקבלת החלטה 

בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות  כרז.בדבר הזוכה במ

 ., וכאילו נתנו לצדדי ג', כאמור, הוראה למתן המידע המבוקשדלעיל על ידי החברה

או מסר מידע לא  שיידרש על ידה, כאמור,את המידע  חברהמציע אשר נמנע מלמסור ל  9.7

לה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות שלא לדון עוד בהצעתו או לפס החברהרשאית  –נכון 

או ו/אחרת העומדת לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה 

 לפי כל דין.

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע  9.8

כה יהיה זכייתו, מבלי שהזואת ל בטחלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית החברה ל

זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה 

 לחברה כתוצאה מההפרה.

בכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו על ידי בלא לפגוע בכל האמור לעיל ולהלן,  9.9

זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה החברה במסמכי המכרז לאחר הזכייה, תהא 

את תנאי הסכם ההתקשרות, ככל שיידרש, על מנת להסדיר סתירות ו/או  לשנות

 להתאים הנדרש התאמה.

מנע יו/או  לעיל 9.2-9.5ככל שמציע לא יפעל, בהתאם להוראות סעיפים למען הסר ספק,  9.10

, וזאת , תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתולעיל 9.6 מהחברה לפעול בהתאם לסעיף

 .לעיל 2.6.6.5ות ההצעה, שהגיש, כאמור בסעיף בנוסף לזכותה לחלט את ערב

 

 קביעת ההצעה הטובה ביותר  .10

בהתאם ו יבחניהסף שנקבעו במכרז(  תנאימובהר בזאת כי ההצעות הכשרות )שיעמדו ב 10.1

ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות  .להלןלמפורט 
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טובה ביותר, בהתאם לאמור הוגדרה ע"י וועדת המכרזים של החברה, כאשר והמכרז, 

 . להלן

 גם אם ,, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקםאך לא חייבתהחברה תהיה רשאית,  10.2

לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ת, הצעותיהם אינן זהו

)לפי קווים מנחים  לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך

, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז )אך קבע בדבר היקף התיקונים שיותרו(שתי

 ו/או לנהל מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם קודם החתימה על הסכם ההתקשרות(

ו/או לפצל את העבודות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין ולשמירה על 

ע את מיהות סדר ההתדיינות ומיהות . החברה בלבד תקבעקרון השוויון בין המציעים

 .בכל מו"מ ו/או התמחרות, כאמור המתדיינים

תהיה רשאית לבקש מהמציעים היא לפצל את העבודות, כאמור, החברה כל שתבקש כ 10.3

להשוות את המחיר  שעברו את תנאי הסף או מחלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

כתנאי  מסגרת התמחרות, כאמור,, לרבות כזו שתתקבל בבהצעתם להצעה הנמוכה ביותר

 לזכייה בחלק מהעבודות כאמור. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן  10.4

המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמות ו/או פעל פועל בהם וברשויות לבקר באתרים 

 החברה מהמציע. 

ין היתר, ביועצים מקצועיים במסגרת בדיקותיה, תהיה החברה רשאית להיעזר, ב 10.5

 ובגורמים מקצועיים מטעמה.

בלתי סבירה מבחינת נראית לה הצעה שו/או לפסול לא להתחשב שהחברה רשאית  10.6

אינה מתאימה לדרישות ו/או ו/או חסרת תום לב תכסיסנית  כולם או חלקם ו/אוה, ימחיר

א מבוססת על היו/או הצעה שמעוררת יסוד סביר לחשש, כי  המכרז ו/או איננה מלאה

 .טעות בהבנת המכרז ו/או תנאיו

למחול על פגמים טכניים ו/או אחרים,  כדי למנוע מהחברהלעיל  10.6בס"ק אין באמור  10.7

להשלים ו/או לתקן טעויות סופר ו/או חישוב בהצעות, , שיפלו בהצעה ו/או בלתי מהותיים

, תהא הבלעדי, בהתאם לשיקול דעתה , והיא רשאית לעשות כןבכפוף לדיני המכרזים

התיקון של ההצעה, כאמור,  ככל שיבוצע תיקון. ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא

ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי החברה וירשם בפרוטוקול, הודעה על התיקון תימסר 

 ., ההצעה תכלול את תיקון הטעויות, כאמור, ותחייב את המציע לכל דבר וענייןלמציע

, כי ככל שיופיע מחיר שונה בעותקים שונים של ההצעה, יובא בלא לפגוע באמור, יודגש

למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה שהיא נגד  בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.

 החברה בשל הפעלתן או אי הפעלתן של זכויות החברה, כאמור בס"ק זה.

ע, גם החברה רשאית לבחון, במסגרת בחינת ההצעות, את אמינותו וכושרו של המצי 10.8

גוף לכל ו/או בעבר ע"י המציע לחברה ו/או לעיריית ירושלים  עבודותבהתייחס בטיב מתן 

 , בכפוף לקיום שימוע למציע.ציבורי אחר

כי המציע מחויב לשתף פעולה עם החברה במתן הפרטים שיידרשו, ככל  שוב, מובהר בזאת 10.9

מציע שלא  .בהווהו בעבר עבודתואופן שיידרשו, לרבות מתן אפשרות לחברה להתרשם מ

 ישתף פעולה, כאמור, תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו.
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שלבי, -במסגרת הליך דובדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע/ים הזוכה/ים תיעשה  10.10

 כדלקמן:

 .המכרזהסף של בדיקה זהות המציע ועמידתו בתנאי  - שלב א' 10.10.1

ההצעה עומדת לוודא ש, כדי מציעהבשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על ידי 

כוללת את כל  אבדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן שהי

שהמציע נדרש לצרף להצעתו. החברה זכאית אך לא  ,המסמכים והאישורים

 מחויבת לבקש הבהרות והשלמות ככל שיידרשו לה.

, מטעם החברהא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ל

דעתה הבלעדי, לפסול את -ולפי שיקול לעיל, 2.11 פוף לאמור בסעיף, בכזה בלבד

כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר  ,חלופין לבקשלהצעתו של המציע או 

ה חברהכן רשאית  .איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה

 דעתה הבלעדי.-להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול

לא תעמוד בתנאי הסף כאמור לעיל, לא תיבחן מבחינת הצעת המחיר  הצעה אשר

  ותיפסל.

 : (%100( )12טופס בחינת ההצעה הכספית ) – 'בשלב  10.10.2

ת ההצעה ואת מעטפהחברה תפתח בתנאי הסף, המציעים בדיקת עמידת לאחר 

 ציון ההצעה ייקבע כלהלן: .תנאי הסף, כאמוראשר עמדו ב המציעיםשל  הכספית

 הנמוכה )סה"כ לחודש( ההצעה    

 הצעת המציע )סה"כ לחודש( = ע יציון המצ     

 .30%החברה תהיה רשאית לפסול הצעות בהן אחוז ההנחה יעלה על   

 קביעת הזוכה במכרז: 10.11

מובהר בזאת, כי גם לאחר פתיחת ההצעות הכספיות, תהיה החברה רשאית לנהל  10.11.1

לעיל.  10.2עדי, כאמור בסעיף מו"מ ו/או התמחרות וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתה הבל

בהתאם לגובה ההצעות הכספיות לאחר הליך ההתמחרות ו/או המו"מ, ככל שיתבצע 

לעיל, וועדת  10.10.2.3כזה, יתבצע שקלול ההצעות המתוקנות, בהתאם לאמור בסעיף 

 המכרזים תחליט ותודיע על זהות הזוכה.

חסי להצעה שקיבלה את דירוג הצעות המשתתפים במכרז, ייקבע באופן יויובהר:  10.11.2

 הניקוד הגבוה ביותר, בהתאם לנוסחת הציון.

את ניסיונם של לבחון החברה רשאית במסגרת הפעלת שיקול דעתה ובחינת ההצעות,  10.11.3

המציעים, כישוריהם, היקף פעילותם וקיומן של המלצות אודותיהם )לרבות תוכנן(. 

ות רצונה של החברה שביע מידתבמסגרת האמור, תהיה החברה רשאית לשקול גם את 

 מהתקשרויות קודמות עם המציע, ככל שהיו כאלה.

כי החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  ,מובהר בזאת 10.11.4

קודם  ,וכי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,אחרת או הצעה במלואה

 החברהכן רשאית  ,קביעת המציע הזוכה, וכן לפרסם מכרז אחר תחתיואו לאחר 

והכל במטרה להבטיח את מירב  ,להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

זכות להעלות כל דרישה ו/או למציע  יהכי לא תה ,מובהר בזאתהיתרונות לחברה. 
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החלטה של בקשר עם כל  –כספית ו/או אחרת  –טענה ו/או תביעה כלפי החברה 

 אמור לעיל.החברה, כ

לעיל,  10.11.3חברה לפי הזמנה זו ולפי דין, לרבות האמור בס"ק בכפוף לסמכויות ה 10.11.5

ביותר, מבין ההצעות  וא הגבוהה כספיתה והצעתציון תכריז החברה על המציע אשר 

 הכשירות, כזוכה במכרז.

 

 הודעה על זכייה והתקשרות: .11

לכלל המציעים, סמוך במכרז  /יםבדבר קביעתו של זוכהעל החלטתה בכתב חברה תודיע ה 11.1

, בפקס' או בדוא"ל או בדואר, לפי שיקול דעתה, בהתאם ל הניתן לאחר קבלת ההחלטהככ

 .לפרטים שמסרו המציעים

 מען הסר ספק, לא תחול כל חבות על החברה בקשר עם התקשרות, כאמור, עד לחתימתל 11.2

, בין או מסמך אחרשום הודעה על ידה.  , 'במסמך של הסכם ההתקשרות, בפועל  החברה

זוכה הבין מחייב  כל הסכם וצריילא לרבות הודעה על קביעתו של הזוכה, , "פבכתב ובין בע

 .חברהאו מניעות כלפי הו/השתק חבות ו/או זכות ו/או טענה בדבר כל ייצרו ולא  חברההלבין 

לא  הזוכהו, הלא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכמבלי לגרוע מכלליות האמור,  11.3

עימו בפועל ע"י  ההתקשרות בטרם נחתם הסכםעבודות ביצוע הרשאי להתחיל ב היהי

 ., ובטרם ניתנ/ו לו צו/וי תחילת עבודההחברה

 ימי עבודה 5בתוך כל שיקבל המציע הודעה על זכייתו במכרז, עליו להמציא לחברה, כ 11.4

-השווה למקבלת ההודעה, כאמור, כתנאי לחתימת הסכם ההתקשרות, ערבות ביצוע בסכום 

נשוא מכרז זה, בשנת התקציב הראשונה, , לביצוע העבודותהשנתי התקציב  אומדןמ 10%

, אישור קיום ביטוחים מלא ("ערבות הביצוע"ו "אומדן התקציב השנתי" )להלן: כולל מע"מ

ע"י חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין בישראל, בהתאם להוראות הסכם התקשרות, 

רבות כל רישיון ו/או כן ו, תלהסכם ההתקשרו 'דנספח הביטוח, אישורי וכאמור בנספח 

אישור ו/או היתר, הנדרש לפי מסמכי המכרז ו/או לפי כל דין. כמו כן, ימציא הזוכה לחברה, 

של מסמכי ההסכם, לרבות חבילת התכנון למכרז, נוסף בתוך המועד הנקוב, לחברה העתק 

 כשהם חתומים על ידו. ככל שיימסרו במסגרת הליכי המכרז, 

לא יימסר לזוכה אומדן התקציב השנתי, ימציא הקבלן לחברה ערבות ככל שבמועד האמור 

, בתוספת מע"מ, בתוקף לשנה ממועד קבלת ההודעה על ₪ 100,000ביצוע בשיעור של 

הזכייה, וזאת עד לקבלת אומדן התקציב השנתי, כאמור, שאז תוחלף ערבות הביצוע בערבות 

 ביצוע, כאמור ברישא לסעיף זה.

לתחולתו של הסכם  תנאי מתלהוסף לחתימתה של החברה( מהווה אמור בס"ק זה )בנה

ההתקשרות. אי עמידתו במועדים האמורים יהווה הפרה של התחייבויות הזוכה בקשר 

 ., על כל הכרוך בכךלמכרז ולהסכם ההתקשרות

בקשר עם החתימה על הסכם באי אלו מהתחייבויותיו במועד היה והזוכה במכרז לא יעמוד  11.5

. לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה החברה רשאיתהא ת, צועוההתקשרות ולבי

לזוכה  לחברה תהיה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קודם ביטולה של הזכייה, לתת

 .החברהבפרק זמן שתקבע לשביעות רצונה, , כי עליו לתקן את ההפרה, הודעה
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בכל דין ובמסמכי  הנה ללכל סעד המוק תזכאי החברההא תבוטלה הזכייה כאמור לעיל,  11.6

 .לחלט את הערבות הבנקאית לזכותה בנוסף, וזאת המכרז

 הסכם איתו שנחתם לפני בין, שהיא סיבה מכל וזאת, הזוכה מציעה הצעת שתתבטל במקרה 11.7

במדרג  אחריו הבא המציע עם להתקשר ת,חייב תהא החברה רשאית, אך לא, מכן לאחר ובין

עם כל גורם אחר, ולמציע הזוכה ו/או לכלל המציעים ו/או  אחר מציע כל עם אוו/ההצעות 

 .במכרז לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך

החברה מתכוונת לחתום על , לרבות בקשר לתקצוב הפרויקטבכפוף לקבלת כל האישורים,  11.8

יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה ע"י הזוכה, והכל בכפוף  21הסכם ההתקשרות בתוך 

 לעיל. 11.4בסעיף ו של המציע הזוכה באמור עמידתל

החברה הסכם ההתקשרות, התאם למבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק לחברה את העבודות ב 11.9

ו/או מי ו/או המשרד לירושלים ומורשת  ת ירושליםעירייהרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או 

אשר אינן , וספותדומות נביצוע עבודות הזוכה דרוש מל ן יהיו רשאיותו/או מכוח מטעמן

, וזאת בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות התמורה במסמכי המכרז וההתקשרות מפורטות

 הנקובה בו.

לעיל, לעיל, החברה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה לפי  1.12 אמור בסעיףכ 11.10

לעיריית ירושלים ו/או לרשות לפיתוח הוראות המכרז והסכם ההתקשרות ו/או חלק מהן 

ו/או  ו/או לגופים הקשורים אליה ו/או אליהם מורשתמשרד לירושלים וים ו/או לירושל

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה טענה לבעל/י האתר/ים ו/או למנהליהם

 ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

על הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע עבודות נשוא , כי יםידוע למציע 11.11

קבלת ההודעה על ממועד  וםי 21-כרז בכפוף להתקיימות התנאים המתלים לא יאוחר מהמ

 ע"י החברה "צו תחילת עבודה"העבודות מותנית במתן ביצוע זכייתו במכרז, וכי תחילת 

(, וכי ככל מהגורמים המממניםוהזמנת עבודה הכפוף, בין היתר, למתן אישור תקציבי )

חודשים מיום ההחלטה על  6, כאמור, בתוך חלת עבודותהת שמכל סיבה שהיא, לא יינתן צו

הזוכה במכרז, יבוטלו המכרז ותוצאותיו, ולא תהיה לו )לרבות למציע הזוכה( כל טענה ו/או 

השבת ערבות המכרז לדרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כלפי הגורמים המממנים, למעט 

אריך את המועד הנקוב בס"ק זה או ערבות הביצוע, ככל שניתנה. לחברה תהיה הזכות לה

 בתקופה/ות של עד שישה חודשים נוספים.

לעיל יחול גם במקרה שניתן צו התחלת עבודה, אך עקב העדר תקציב ו/או  ,האמור בס"ק זה

חודשים ממועד מתן צו  12הזמנת עבודה מטעם הגורמים המממנים עוכבה העבודה למשך עד 

למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או זה,  גם במקרהלמען הסר ספק, תחילת העבודה. 

ו/או בתקופת ההמתנה דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, לרבות לעניין הוצאות שונות 

 ב.”ע וכיוהארכת משך הביצו

 זכות עיון בהצעה הזוכה: 11.12

משתתף במכרז בלא לפגוע בזכות העיון הקבועה בכל דין ו/או בהוראות המכרז, כל  11.12.1

ים הנוגעים להליך המכרז, בהתכתבויות החברה עם בפרוטוקולרשאי לעיין יהא 

, המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשת החברה ובהצעה הזוכה במכרז

 .יום מקבלתו את ההודעה על תוצאות המכרז 30בתוך בכפוף לכל דין, וזאת 
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בחלקים של , או ת החברהרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא משתתף במכרז  11.12.2

לחשוף סוד מסחרי, או סוד  ,לדעת החברה ,אשר העיון בהם עלולההצעה הזוכה, 

של החברה ו/או של המציע הזוכה. כמו כן משתתף במכרז לא יהיה רשאי  מקצועי

 לעיין בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי שניתן לחברה.

תב ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי החברה בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכ 11.12.3

לעיון לחברה ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג החברה, ובכפוף לתשלום 

)חמש מאות שקלים חדשים( לחברה, עבור כל פגישת עיון,  ₪ 500הוצאות בסך של 

 ת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון.וזא

מציע שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לחברה סך של  11.12.4

(, וזאת בנוסף A4דש אחד( נוסף עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל )שקל ח ₪ 1

)חמש מאות שקלים חדשים( לחברה, ככל שהסכום  ₪ 500לתשלום ההוצאות בסך של 

 לעיל. 11.12.3לא שולם במסגרת עיון במסמכים, כאמור בס"ק 

על  קבלת העתק של חומרים, שאינם מסמכים כאמור, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע 11.12.5

 לעיל. 11.12.1, ובכפוף לאמור בס"ק ידי  החברה מעת לעת ולפי נסיבות העניין

זה, כדי לפגוע ו/או לגרוע מהוראות הדין  11.12למען הסר ספק, אין באמור בסעיף  11.12.6

 , ותקנותיו.1998 –הנוגעות לבקשת מידע, בהתאם להוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח 

 

 תנאים כלליים .12

ה של החברה, והם נמסרים למציע לצורך הגשת הצעתו למכרז זה מסמכי המכרז הם רכוש 12.1

המסמכים הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו ע"י  בלבד ולא לשום מטרה אחרת.

המציע, והחברה רשאית לעשות במסמכים ובנתונים שמולאו ע"י המציעים כל שימוש 

 ז ובין אם לאו.שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין אם נבחר המציע כזוכה במכר

המציע מתחייב לשמור על סודיות בנוגע לכל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או  12.2

 לצורך המכרז או ביצוע העבודות על פיו.

, ובפרט רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא הלא יהי מציעה 12.3

ם קנוניה ו/או תכסיסנות. ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משו למשתתפים אחרים במכרז זה

, משום תכסיסנות או על פני הדבריםהחברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שיש בה, 

תחבולה ו/או חשד ממשי לקנוניה, ואפילו אין בידה ראיה ברורה על קנוניה, תכסיסנות 

 ו/או תחבולה, כאמור.

ו וי הצעתמראש לגיל ואת הסכמת ע, מביע המציובהגשת הצעתלא לפגוע באמור לעיל, ב 12.4

ו/או  לאחרים, במידה ותידרש החברה לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז

, פרט למידע שהינו, לפי שיקול 1998 -במסגרת דרישה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח 

 .לעיל 11.12, כמפורט בסעיף חרידעתה של החברה, בבחינת סוד מס

יים ספק כלשהו בשאלת גילוי כי במקרה בו תהא סבורה החברה כי ק ,מסכים המציע 12.5

, תהא החברה רשאית להימנע מגילוי המידע, )לרבות בהתאם לדרישתו של המציע( מידע

 ה מוסמכת המורה על גילוי כאמור.ערכאוזאת כל עוד לא ניתן צו מ
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מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו, תהיה החברה רשאית  12.6

 .דעתה הבלעדי, לפי שיקול לפסול את הצעתו

שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה הסתייגות של המציע מהוראות המכרז מקרה של כל ב 12.7

המציע באיזה ממסמכי המכרז, תהיה החברה רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים שלהלן, 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע. 12.7.1

 להתעלם מן השינויים. 12.7.2

שינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או לשנות לדרוש מהמציע לתקן את ה 12.7.3

את הצעתם באופן שישמור על השוויוניות במכרז. במקרה כזה, אם מי מהמציעים 

האחרים לא יפעל בהתאם לדרישת החברה, תהיה החברה רשאית לפסול את 

 הצעתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תוך שמירה על עקרון  לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, 12.7.4

 השוויון בין המציעים.

עשויים לשמש את נתוני המחיר, בהתאם להצעה הכספית, מובהר ומודגש בזאת כי  12.8

המציע  םלהרחיב את ההתקשרות עלפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה במקרה שתחליט, 

, לרבות , בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או לפי כל דיןאו לצמצם אותההזוכה 

 .לעיל 11.10ו/או  11.9להוראות סעיף  בהתאם

 מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות: 12.9

 .לקבל את ההצעה, כולה או חלקה 12.9.1

 ינתן רק חלק מהעבודות, נשוא המכרזכל זוכה יללאשר כמה זוכים במכרז כאשר  12.9.2

)לרבות באמצעות התמחרות בין המציעים הזוכים או חלקם, עובר לביצוע אותו 

 .ק מהעבודות(חל

 לבצע את כל העבודות או חלק מהן, גם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון. 12.9.3

 לדחות את כל או חלק מההצעות. 12.9.4

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. 12.9.5

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. 12.9.6

רצון החברה או לדחות הצעות מציעים אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם, לשביעות  12.9.7

, עבודותלשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע ה

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 ., בכפוף לכל דיןלשנות את תנאי המכרז או לבטל אותו בכל עת 12.9.8

, לרבות לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר 12.9.9

, וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה חלק ממנו,לעניין ביטולו של המכרז או 

בו, כל  /ושיזכה /יםלא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות המציעכאשר 

 דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

, בכל דרך , כולם או חלקםו/או מו"מ עם המציעים לקיים התמחרות בין המציעים 12.9.10

 .שתמצא לנכון

 ביטול המכרז: 12.10
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, לרבות לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות, החברה רשאית, בכל עת :ויובהר שוב 12.10.1

מכרז ו/או כל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ה וקודם מתן צו תחילת עבודה,

לבצע את  , בין היתר,. במקרה זה רשאית החברהחלק מהעבודות נשוא המכרז

לרבות שלישיים, בעצמה או באמצעות צדדים ו/או את העבודות הרלוונטיות  הפרויקט

 מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.אחד המציעים, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש כי ביצוע העבודות, נשוא מכרז זה מותנה,  12.10.2

בקבלת אישורה של עיריית בהסכמת בעל/י האתר/ים ו/או מנהלו/יהם, בין היתר, 

המממנים, לרבות ציבי מאת הגורמים קבלת אישור תקירושלים לביצוע העבודות וב

, ובהעדר אישור תקציבי, כאמור, לא יבוצעו המוסמכים לכך בממשלההגורמים 

העבודות, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או 

מי הרשות לפיתוח ירושלים ו/או המשרד לירושלים ומורשת ו/או עיריית ירושלים ו/או 

 . מים המממנים בכל הנוגע לכךמהגור

בהתאם למסמכי המכרז ו/או לפי  ת לביטול המכרזיואפשרובלא לפגוע ביתר הלפיכך,  12.10.3

בין היתר, כתוצאה מאי , או לצמצום היקפו קיימת אפשרות לביטול המכרז, כל דין

. בעצם הגשת ההצעות או איזה מהם לעיל 12.10.2קבלת האישורים האמורים בסעיף 

במסמכי המכרז את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור למכרז, יראו 

מוותרים על כל טענה, לעניין זכות החברה לבטל את המכרז ו/או לצמצם את היקפו, 

דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה 

הרשות לפיתוח ירושלים ד גו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד עיריית ירושלים ו/או כנ

ו/או  , בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק ממנומשרד לירושלים ומורשתו/או כנגד ה

 . ו/או הסכם ההתקשרות המכרזהיקפן של העבודות בפועל, מכוחו של 

בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה שתיבחר  12.10.4

תיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות, יאריך את הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ו

תוקף ערבות ההצעה שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת 

ממועד פקיעת תוקף ערבות ( חודשים 12בתקופות נוספות של עד שנים עשר )החברה, 

ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או 

תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, בקשר עם 

 , ו/או בקשר עם דחיית מועד ביצוע העבודות, כאמור,כאמור ,הארכת תוקף הערבות

במהלך או לאחר חלוף תקופת הארכת ו/או בקשר עם ביטולו של המכרז, ככל שיקרה, 

 הערבות כאמור.

יל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז וההסכם, החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לע 12.10.5

תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, 

פה של כולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוק

 לעיל. 12.10.4ק מור בס"ערבות ההצעה כא

הליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה ישא לבדו בהוצאות השתתפותו ביהמציע  12.11

 ., לרבות במקרה שיבוטל מכרז זהבגין הוצאות אלה

המציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז,  12.12

הצעתו כוללת , והבין אותם, כי לרבות כל הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו(
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, והוא מסוגל למלא אחר כל ל הפרטים המפורטים במכרזים ואת כאת כל המחיר

 ההתחייבויות המופיעות בתנאי המכרז וההסכם.

)א( לתקנות חובת 6כמו כן, מצהיר המציע, כי הוא עומד לרבות כל הדרוש לפי תקנה  12.13

 .1993 -, תשנ"גהמכרזים

וא הליך מכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל. בהגשת הצעתו מצהיר המציע ומאשר כי ה 12.14

מכיר היטב את הדין בארץ, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים 

החלים בישראל, וכן את כל הדרישות החוקיות החלות על המשתתפים והזוכים במכרז, 

 לפי כל דין.

למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות  12.15

יקבע המזמין את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או לגבי מסמכי המכרז, 

תביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמין כאמור. 

 מזמין.ה עם המטיבה לפרשנות עדיפות תינתןלא קבע המזמין פרשנות כאמור, הרי ש

של כל זכות, חובה או סמכות  המציע )לרבות המציע הזוכה( יהא מנוע מלטעון לקיומה 12.16

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או 

פה, בין לפני שהוגשו ההצעות -הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעל

 ו/או נחתם הסכם ההתקשרות ובין לאחר הגשת ההצעות וחתימת הסכם ההתקשרות.

החברה היא כמפורט בהזמנה זו. כתובתם של המציעים תהיה בהתאם כתובתה של  12.17

במסמכי ההצעה שיגישו )ועד להגשת ההצעות, הכתובת שמסרו על ידם לכתובת שהוגדרה 

 (. הודעות יישלחו לאנשי הקשר מטעם המציעים.מהלך מפגש המציעיםב

 הנמעןבדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל מצד למשנהו ל הודעה אשר תישלח כ

תיראה  או בדוא"ל ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה (7) בעהתוך שב

)בכפוף לכך, שככל  ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחההנמען כאילו התקבלה אצל 

 בעת מסירתה. –; ואם נמסרה ביד שנשלחה לחברה, יידרש השולח לוודא קבלתה בטלפון(

 לעיל. 1.9עיף אין באמור, כדי לפגוע בהוראות ס

 אך ורקיידון ולהסכם ההתקשרות שייחתם בעקבותיו,  למכרז זה, לפרויקטל עניין הנוגע כ 12.18

 בעיר ירושלים.בבתי המשפט המוסמכים 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 
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 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס  

 

 יקורת המציע".המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ב 

  1טופס המציע יכין  עותק נוסף של. 

  המקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של החברה. 1טופס המציע יכניס את 

 

סעיף  תיאור מס'

 וטופס

ביקורת 

 המציע

   מסמך א' –חוברת הזמנה להציע הצעות  1

 – 8.5.1 תכולת מעטפת ההצעה 2

 1טופס 

 

 – 2.1.8 הצהרת המציע  3

 2טופס 

 

 – 8.3.3 אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה במציע 4

 3טופס 

 

  2.1.1 תעודת התאגדות של המציע 5

  2.1.2 תדפיס עדכני של החברה מרשם החברות )ניתן מהאינטרנט( 6

תדפיס עדכני מהבורסה לניירות ערך ו/או מהרשות לני"ע לגבי  7

 יבורית()לגבי מציע שהוא חברה צהאחזקות בחברה 

2.1.3  

  2.4.1, 2.1.4 דף מידע כללי ורשימת פרויקטים 8

 4טופס  –

 

העתק תעודת סיווג מקצועי בגננות נוי ממשרד הכלכלה או  9

העתק תעודת אגרונום ממוסד מוכר בישראל או העתק תעודת 

הנדסאי )או מהנדס או אדריכל( באדריכלות נוף ממוסד מוכר 

 בישראל

2.2.1  

  2.3.1 ק מורשה במע"מ )תקף(אישור עוס 10

  2.3.2 אישור מפקיד שומה בדבר ניהול ספרי חשבונות 11

  2.3.3 אישור פקיד שומה על ניכוי מס במקור 12

 – 2.3.4 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  13

 5טופס 

 

אישור פרטני, כתוב וחתום של מזמין עבודה, לגבי    14

 או מו, בתוספת חווות דעת ו/או המלצהההתקשרות עי

 לחילופין המסמכים האחרים המפורטים בסעיף

2.4.2 – 

 6טופס 

 

 – 2.4.3 דו"ח מיוחד של רו"ח המציע בעניין עמידה בתנאי הניסיון 15

 7טופס 

 

 – 5.1.1.2 הצהרת מציע לעניין מחזור הכנסות ואישור רו"ח 16

 8טופס 
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 – 2.1.5.2 עו"ד בדבר העדר הליכי כינוס תצהיר המציע ואישור רו"ח / 17

 9טופס 

 

 – 6.1.2 חתום ע"י המציע מכרזערבות  נוסח 18

 10טופס 

 

  2.6.1 מקור – מכרזערבות  19

  2.7.1 יםמציעפרוטוקול/ים של מפגש / סיור  20

  8.2 (לא חובהעסק בשליטת אישה ) –תצהיר ואישור רו"ח  21

טופס  – 4.2 אישור הבנת תנאי המכרז 22

11 

 

  5.8 ככל שישנן –שינויים / הבהרות / תשובות לשאלות הבהרה  23

טופס  – 8.4 ההצעה הכספית 24

12 

 

   הסכם ההתקשרות –מסמך ב'  25

   תנאים כלליים ומיוחדים – 1-מסמך ג' 26

   מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה – 2-מסמך ג' 27

   אזורי אחזקה בדונם – כתב כמויות )לא מחייב( –מסמך ד'  28

   אלייםמבוא למחירים לשירותים אופציונ – 1-מסמך ד' 29

   מפת הגדרת אזור העבודה האופציונאלי – מסמך ה' 30
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 הצהרת המציע – 2טופס  

 

 תאריך: _________

 לכבוד,

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 

 18שלומציון המלכה רח' 

 ירושלים

 

 ג.א.נ;

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות  - 2/2020 ס'מכרז פומבי מ: הנדון

 )להלן: "המכרז"( בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

 הצהרת מציע

 

____________________  ח.פ.אני/אנו הח"מ ______________________________________ 

_ , מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה שכתובתנו היא ________________________________

 כלפיכם, כדלקמן:

 

את כל מסמכי המכרז ואת הסכם על כל נספחיה, למשתתפים במכרז,  ההזמנהקראנו בעיון את  .1

 (."מסמכי המכרז"ההתקשרות על כל נספחיו )להלן: 

 

קשורים הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות ה .2

, והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינוחיצוניים, ורמים רלבנטיים ג לרבות, המכרזבביצוע 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או 

 ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור החברההבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

 במסמכי המכרז בלבד.

 

כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי  .3

לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי 

 אמור.או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כהסכם ההתקשרות 

 

כי מסמכי המכרז על נספחיהם ומפרטיהם אינם  ,ידוע לנוכי  ,הננו מצהיריםבלא לפגוע באמור לעיל,  .4

את כל הנושאים ואינם סופיים וכי יתכן ובמהלך ביצוע העבודות יוספו שינויים ו/או  מכסים

ותנו השלמות ו/או תיקונים למסמכי המכרז לפי שיקול דעת החברה וכי שינויים אלו לא יזכו א

 בתוספת תשלום כלשהיא.

 

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז  .5

 ,והסכם ההתקשרות, לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו, הננו מגישים הצעתנו זו
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במחיר המוצע על חד, כולן בי ,במסגרת המכרז ,והרינו מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבויותינו

להזמנה, מסמך א' במסמכי המכרז )להלן:  8.4.1כמוגדר בסעיף , ידנו, במסגרת ההצעה הכספית

תוך הסכמה לכל הוראות המכרז והסכם ההתקשרות  - בהתאמה( "ההזמנה"ו"ההצעה הכספית" 

 .ותנאיהם

לביצוע העבודות מטעמנו כוללת את כל הדרוש  ה הכספיתהצעהלמען הסר ספק, הננו מתחייבים כי 

להידרש בביצוע העבודות בכל  בשלמות ובין השאר, אף את ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות

, ואנו מתחייבים לבצע את העבודות כולן במסגרת המחיר המוצע על ידנו במסגרת הצעת היקף שהוא

 המחיר ולא נבוא בדרישות או טענות לתוספת כלשהיא.

 

עובדות והמצגים שניתנו על ידינו לחברה במהלך האנו מצהירים כי כל חתימתנו על מסמכי המכרז, ב .6

המכרז, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם 

 חלק בלתי נפרד מהצעתנו. 

 

אנו מסכימים כי החברה תהיה חופשית לקבל או לסרב לעיל,  3בלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .7

 עבודותו/או לפצל את הנשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת  עבודותלקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע ה

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות וכפי שיראה לה בין מציעים שונים וכו', הכל 

 .חברההלמשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 

 ינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:במידה והצעתנו תתקבל, הר .8

ימים ממועד  5תוך בחתום על ידנו,  הסכם ההתקשרותמסמכי  להמציא לכם עותק חתום של 8.1

 ידכם. -או בתוך פרק זמן אחר, כפי שיקבע על ההודעה על קבלת הצעתנוקבלת 

העתקי כל  ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתנו במכרז, 5תוך ב –להפקיד בידיכם  8.2

והסכם ההתקשרות, לרבות אישורי  כנדרש במסמכי המכרז ,ים והמסמכים האחריםהאישור

 .ביטוח

אוטונומית מבנק ישראלי או מחברת ערבות ביצוע  ימים, כאמור, 5, בתוך להמציא לכם 8.3

 .להזמנה 11.4, בהתאם להוראות סעיף ביטוח ישראלית מורשית בישראל

צו התחלת ידכם, ובכפוף לקבלת -קבע עלהכל כפי שי -להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  8.4

 מכם על כך, ולבצעם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות. עבודה

 

, תוך ןאו מקצת ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,נו יתיוהננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבו .9

 ציעמסור את העבודה למפטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית ל החברההזמן האמור, תהא 

 .אחר

 

מסמכי המכרז אותנו  יםהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב .10

-עלייחשבו ידינו, והצעתנו וקבלתה -ם עלמיחתו ו, כאילו היהםעל כל צרופותי ,הסכם ההתקשרותו

לרבות בנוגע להסכם , , כחוזה מחייב בין החברה ובינינו, בהתאם לשיקול דעתהידי החברה

בכפוף לאפשרות של החברה לבטל המכרז או  ה,הצעההתקשרות, שיהווה חלק בלתי נפרד מה
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זכויותיה של איזו ממבלי שהדבר יגרע מומכל סיבה שהיא,  ,חלקימלא או ההתקשרות באופן 

ננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי ה, וכמפורט במסמכי המכרז ,החברה

 .אומדן שווי ההתקשרות ובהצעה הכספיתכרז, בתמורה למחירים הנקובים בהמ

 

 מכרז ערבות .11

פי -על, אוטונומיתמכרז כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות 

ומייפים את כוחכם באופן  ,להזמנה 2.6, ובהתאם להוראות סעיף 10טופס , שצורף למכרז כהנוסח

בכל מקרה, שבהצעתנו זו ו -כולן או מקצתן  -מקרה ולא נקיים התחייבויותינו בלתי חוזר כי ב

ימים ממועד הדרישה  5תוך בלא נחתום על הסכם ההתקשרות המפורט במסמכי המכרז, לרבות אם 

, הרי הזכות בידיכם חברההתוך כל מועד אחר כפי שתקבע בו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או 

, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מכרזהלממש ולחלט את ערבות 

מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את 

 הערבות הנ"ל.

 

ט"ז עד ליום תהיה בתוקף ותחייב אותנו הינה בלתי חוזרת והיא אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו  .12

 ., ככל שהתקופה לא תוארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמנה(31.12.2020שפ"א )טבת, ת

 

פי מסמכי -ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלנאנו מצהירים בזאת כי הצעת .13

, וכי ההחלטה על הגשת ההצעה, לרבות ההתקשרות בהסכם עמכם לפיה התקבלה כדין נוהיסוד של

 .שלנוע"י האורגנים המוסמכים 

 

הצעתנו זו מוגשת לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז והבנו את כל התנאים מוצהר ומוסכם בזאת כי  .14

וההוראות הכלולים בהם ומשמעויותיהם, וכי עובר להגשת הצעתנו, הייתה לנו ההזדמנות להפנות 

נות נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טעאליכם שאלות הבהרה, וכי 

ואנו מוותרים מראש על  ,של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז

 כל טענות אלה.

 

הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע  .15

כל העובדים והציוד,  וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות ,נשוא המכרז עבודותה

יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל ישבידינו כל ההיתרים והר , וכיעבודותכנדרש לצורך מתן ה

 התחייבויותינו על פי ההסכם.

 

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .16

בים להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים הדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחיי

והננו מקבלים על , לרבות ההצעה הכספיתהצעתנו, בהתאם להמפורטים במסמכי המכרז כולם יחד, 

 כמפורט במסמכי המכרז. החברהעצמנו לסיים את העבודות האמורות לשביעות רצונה המלא של 
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 הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים .17

 

 ,הובהר לנו ואנו מבינים את אופן בחירת ההצעה/ההצעות  הטובות במכרז.  כמו כן הובהר לנו היטב .18

הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון. כן הובהר  –כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף 

מחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הת ןהילנו ואנו מסכימים כי החברה תהא רשאית לערוך בינ

 ., וזאת בלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה, כאמור במסמכי המכרזהטובה ביותר

 

וכוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  הינה סופית, הצעה הכספית שלנובהמופיעה התמורה  .19

הווה תשלום מלא . התמורה מעל פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות, עבודותהכרוכות בביצוע ה

כל הדרוש על כל הכרוך בכך, והמכרז והסכם ההתקשרות, מסמכי בגין ביצוע כל התחייבויותינו לפי 

 לעמידתנו בדרישות המכרז והסכם ההתקשרות, על כל תנאיהם.

 

, נשוא המכרז עבודותלפצל את ה , היא רשאיתהחברהידוע לנו, כי בלא לפגוע בכל זכות אחרת של  .20

, בכל היקף של עבודות שיימסרו לנווכי בכל מקרה כזה ובין המציעים השונים,  ,והסכם ההתקשרות

  .למסמכי המכרז 1-מסמך ד'הצעה הכספית ובכאמור בו מחירי היחידה, לא ישתנ

 

ידוע לנו, כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות, נשוא המכרז והסכם ההתקשרות,  .21

 עבודות, אלא אם דרשה החברה מאיתנו מראש ובכתב, הצעה הכספיתבמעבר לתמורה האמורה 

(, אשר ישולמו בהתאם להוראות המכרז על נספחיו ולפי המחירים "נוספות עבודות")להלן:  ותנוספ

 ., ו/או לפי הוראות מסמכי המכרזהצעה הכספיתב

 

 הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים .22

 המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.

 

כמו כן, הננו מצהירים, כי לא התחייבנו ולא נתחייב, כל עוד הצעתנו בתוקף, לפי מסמכי ההזמנה,  .23

 בכל התחייבות הנוגדת את התחייבותנו, בהתאם למסמכי המכרז ולהצעה.

 

 

 

 __________________שם המציע ____________________                           כתובת _____

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 אישור עו"ד

 

עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה  _______________________  אני הח"מ

, ת.ז. ____________וכן _______ , ת.ז. _______________________________

"( אשר חתמו על התאגיד)להלן: " _________מנהלי____________________________, 

הצעה והתחייבות זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם 

 ן.ילכל דבר ועני

 

 

 ____________________                ______________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד                             תאריך                      
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 אישור זכויות חתימה - 3טופס  

 

 תאריך: __________________

 לכבוד,

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

, כב"כ ______________________ )להלן: מאשר בזאת הנני, עו"ד ________________________

 כדלקמן: (,"המציע"

 

 כי ה"ה ____________________________________________________________,  .1

מכרז פומבי  ועל שאר המסמכים הנדרשים במסגרת המציעהחתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי 

קיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון למתן שירותי אחזקת גינון וני - 2/2020 מס'

ים לחייב את מוסמך/ ,(בהתאמה "מסמכי המכרז"ו "החותמים")להלן:  באזור מזרח ירושלים

 .מציעהמציע בחתימתו/ם בצירוף חותמת ה

 כי החותמים חתמו על מסמכי המכרז האמורים בפניי. .2

 ו תאגיד הרשום ופועל כדין בישראלהמציע הינכי  .3

ועל הסכם ההתקשרות התקבלה כדין ע"י האורגנים  המכרזחלטה בדבר החתימה על מסמכי כי הה .4

 .המוסמכים של המציע

 כי ההחלטה, כאמור, תואמת את מסמכי ההתאגדות של המציע ואת החלטותיו. .5

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד המציע
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 ומסמכי הערכה כללימידע  – 4טופס  

 מציעפרטי  .1

 

 שם המציע .א
 

 
 (ת.ז., מס' תאגידהמס' המזהה ) .ב

 

 
 חברה( עוסק מורשה, סוג התארגנות ) .ג

 

 
 שם איש הקשר למכרז זה .ד

 

 
 מען המציע )כולל מיקוד( .ה

 

 
 טלפונים .ו

 

 
 פקסימיליה .ז

 

 
 כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

 

אחזקת עבודות  ה שלרשימ .ט

, פרט סוג העבודות)יש ל גנים

מועדיהן, היקפן הכספי/ שטח 

 ,(העבודות השנתי, ושם המזמין

במהלך השנים  שביצע המציע

2016-2020. 
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 המציעניסיון פירוט  .2

עבודות נוספות יפורטו ) , שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף לפרט את העבודות הרלוונטיות המציעעל 

 :(במתכונת הנ"ל בדפים נוספים

 העבודהשם  .א
 

 
 תיאור העבודה  .ב

 

 
 מקום ביצוע .ג

 

 
 מועד ביצוע .ד

  גמר:  תחילה:

 
 /  היקף תקציבי של העבודה .ה

היקף בדונם )בהתאם לחלופות 

 לעניין הניסיון(

 

 

 
 מטעם המציעאחראי לעבודה  .ו

 

 
 איש קשר אצל המזמין  .ז

  טלפון: 

 
 כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

 הערות:

 .דוגמאות והמלצות יש לצרף לעיל עבור כל עבודה שנזכרה .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 שם המציע ____________________                           כתובת _______________________

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 מציעחתימה וחותמת ה                      
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין - 5טופס  

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי 

  לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם 

 _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ 

( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה המציע - ____________________________ )להלןח.צ. / ח.פ. / ת.ז. 

 בשמו ובעבורו.

 בתצהיר זה: .1

 גם בעל   –אם המציע הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי המציע. - "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981 -כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 מצהיר בזאתהנני  .2

 במשבצת המתאימה[: Xאנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן המציע, כי   .א

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון

ו/או לפי חוק שכר  1991 - , לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002 באוקטובר 31 -התשס"ג 

 ;(בירות""ע)להלן:  1987 - מינימום, התשמ"ז

 31 – הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 

ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991 - , לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002 באוקטובר

לפחות  ו שלוש שניםאך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפ, 1987 – התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;

לא הוטלו, בשלוש השנים האחרונות, שקדמו  כל בעל זיקה למציעעל ו , עלייכי על המציע .ב

למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות 

 עבירה, כאמור.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________ 

  חתימה   

 אישור

 

/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות – 6טופס  

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 אישור בדבר ניסיון מציע בביצוע עבודותהנדון: 

 

 שם הגוף המאשר: _________________________

 

__________, ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______________________ לבקשת _____________________

 כלהלן: ,אחזקת גניםעבודות (, הריני לאשר בזאת, כי המציע ביצע עבורנו "המציע")להלן: 

 : __________ביצוע העבודהמועד  .1

 מועד סיום העבודה: __________ .2

 ה למזמין העבודה.ניתנה תעודת השלמה לעבודה ו/או בוצעה מסירה / מסירה מותנית של העבוד .3

 _______________: __________________________________________תיאור העבודה .4

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________: מקום ביצוע העבודה .5

(: / בשטח עבודה שנתי לפי חשבון סופי מאושר –ם היקף הביצוע )בשקלים חדשי .6

________________________________ 

 

 חוות דעתנו על טיב העבודות: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ___________ תאריך:

 ________שם איש הקשר בגוף המאשר: ________

 תפקיד איש הקשר: _______________________

 

 

 חתימה: __________________        
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 לעניין עמידת המציע בתנאי הניסיון אישור רו"ח  -7טופס  

 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 מכרז פומבי מס'להזמנה להציע הצעות ב 2.4.1סעיף  לעניין עמידת המציע בדרישות אישור רו"חהנדון:  

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח  - 2/2020

 ירושלים

 

( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הנתונים לעניין ההיקף "מציעה___________ )"________ לבקשת

שבנדון ( במסגרת הצעתו למכרז פירוט ניסיון המציע) 2סעיף  – 4י טופס מס' הכספי, המצויים על גב

ומסומן בחותמת  , על כל נספחיו,מצורף בזה 4טופס ", בהתאמה(. ההזמנה להציע הצעות" -" ו4טופס )"

 .משרדנו לשם זיהוי

 

, בהתבסס . אחריותנו היא לחוות הדעת המפורטת להלןמציעהינם באחריות ה 4הפרטים שמולאו בטופס 

 על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את 

 4הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בנתונים לגבי ההיקף הכספי שבטופס 

הראיות התומכות בסכומים ובמידע הצגה מוטעית מהותית. הביקורת שערכנו כוללת בדיקה מדגמית של 

 . אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.4שבטופס 

 

משקף באופן נאות, מכל בכל הנוגע לעבודות שביצע המציע ולהיקפן הכספי, הנ"ל,  4לדעתנו, טופס 

 הבחינות המהותיות, את המידע והנתונים לעניין ההיקף הכספי הכלולים בו.

 

 

 בכבוד רב,

 

 רואי חשבון                   תאריך: ________________
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 מחזור הכנסות – הצהרת המציע ואישור רו"ח  - 8טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 מחזור הכנסות–הצהרת המציע 

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:לא אעשה כן אהי

 

( "המציע"אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

למתן שירותי  - 2/2020 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . וע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושליםאחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצ

 

 2,000,000-היה מחזור ההכנסות השנתי המינימאלי של המציע לא נמוך מ 2017-2019במהלך השנים  .2

 .בכל אחת מהשנים האמורות, לא כולל מע"מליון שקלים חדשים(, ימ שני) ₪

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. . 3 

 

 באתי על החתום: ולראיה 

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי 

ו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עלי

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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=========================================================== 

 

 אישור רואה חשבון

 

"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציע__________________ )להלן: "לבקשת _____

. ציעכמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המ השנתי שלו הכנסותהמחזור  בדבר  המציע

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. ה

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 ציעהצהרת המ לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את

 .2017-2019בשנים  שלו  הכנסותהמחזור  בדבר 

 

 

   תאריך: __________

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב -רו"ח / עו"ד אישור הצהרת המציע ו – 9טופס  

 

 תצהיר מטעם המציע

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

( "המציע"ני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן: א .1

למתן שירותי  - 2/2020 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

א בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות תלויות נמצ ויע אינהמצ .2

 שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .3

 נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון. .4

 לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים. .5

 .צ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציעמ

המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד  .6

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

__________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  אני, עו"ד ___________ מ.ר.

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים 

 ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אישר/

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 אישור עו"ד / רו"ח

 

 תאריך____________

 לכבוד, 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א. ג. נ.,

 

 אישור בדבר מצב המציע.הנדון: 

 

אשר הגיש הצעה ל מכרז  ,________________________ -עו"ד/רו"ח של המציע  אני הח"מ, המשמש

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון  - 2/2020 פומבי מס'

 (, מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:"המציע")להלן:  באזור מזרח ירושלים

 

הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין  נמצא בהליכי כינוס נכסים, ויע אינלמיטב ידיעתי, המצ .1

 בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון.למיטב ידיעתי,  .2

למיטב ידיעתי, נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו  .3

 לחדלות פירעון.

מצ"ב רשימת העיקולים  כסי המציע עיקולים מהותיים.לא הוטלו על נלמיטב ידיעתי והבנתי,  .4

 הקיימים על נכסי המציע, בהתאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיתי.

המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד  .5

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    , חותמתשם, חתימה    
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 ערבות מכרז כתב  – 10טופס  

 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

יכם לתשלום כל סכום עד "(, אנו ערבים בזה כלפהמציעלפי בקשת _________________ )להלן: "

"(, שתדרשו מהמציע בהליך הערבות סכוםשקלים חדשים( )להלן: " מאה אלף) ₪ 100,000לסכום כולל של 

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים  - 2/2020 מכרז פומבי מס' -הזמנה להציע הצעות 

 .ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

 

, כפי שהוא 15.6.2020, שפורסם ביום 5/2020וד למדד המחירים לצרכן  של חודש סכום הערבות יהיה צמ

 "(, באופן הבא:הלמ"סמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

 

 ה לתשלום על פי ערבות זו.המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דריש –"המדד החדש" 

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

הסכום השווה למכפלת  –אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.

, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום הערבות, אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי

 ללא כל הפרשי הצמדה.

 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו 

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 

מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את  ההצמדה,

 .ציעהתשלום תחילה מאת המ

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 31.12.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
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ת לעיל, לא יאוחר כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינ

 מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

 

דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס או 

 מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 ערבות זו לא תהיה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

 בנק ______________

 סניף: ____________
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 אישור הבנת תנאי המכרז  - 11ס טופ 

 

 תאריך: ________________

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

חים ולביצוע עבודות למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתו - 2/2020 מכרז פומבי מס'הנדון: 

 )להלן: "העבודות"( בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

 

 

על כל נספחיהם, למדנו והבנו את  העבודות ביצועלהרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז 

האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים 

ידיעה -שעילתה באי ,, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענהמתן העבודותתנו או על להשפיע על הצע

של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים של מסמכי המכרז ו/או הבנה -או אי

 .מתן העבודותלהשפיע על הצעתנו או על 

 

 

  בכבוד רב,  

 

____________________________ 

   חותמת המציעחתימה ו

 

 

 עו"ד / רו"ח אישור

 

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________________________________ אשר 

חתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר 

 ועניין.

 

______________________         ________________                    ________________ 

  תאריך                                    חותמת וחתימה    שם רו"ח / עו"ד
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 )אחזקת גינון( הצעה כספית  - 12ס טופ 

 

 טופס זה יש להגיש בשני עותקים מקוריים במעטפה סגורה, בתוך מעטפת ההצעה

 

בהתאם דלהלן, יחושב בהתאם להצעה המפורטת להלן, המחיר אשר ישולם לקבלן בגין השירותים 

 :לשירותים אשר סופקו בפועל על פי דרישות המזמין

 

עבור שירותי אחזקת  גינון של אזורים שונים בהתאם לרשימות ולסקיצות, שצורפו למסמכי המכרז  .1

 ו/או הסכם ההתקשרות:

 

 תאור הסעיף מס"ד
יח' 

 תשלום

  ₪ מחיר

לדונם 

 /לחודש

 

הנחת 

 הקבלן

% 

מחיר  

לדונם 

לחודש 

לאחר 

הנחה 

₪  

סה"כ 

מחיר 

לאחר 

הנחה 

₪   

 א.
טיפול במניעת התפתחות של 

עשבייה וצמחייה לא רצויה באזורים 

 שאינם מגוננים.

    120 דונם

 ב.

טיפול –טיפול בשטחים פתוחים 

טיפול  -אקולוגי באזורים טבעיים

בצמחיה רצויה בתחום שטחים 

ונות, פתוחים כדוגמת חורשות, מדר

שטח ירוק פתוח וכל אלמנט צמחי 

שאינו נמצא בקטעי הגינון 

 המסודרים.  

    250 דונם

 ג.
טיפול בשטח גינון ללא מערכת 

השקיה )אקסטנסיבי(כולל ניקיון 

 יומי.

    350 דונם

 ד.
טיפול בשטח גינון כולל מערכת 

השקיה ידנית או מפוקדת 

 כולל ניקיון יומי )אינטנסיבי(

    600 דונם

 ה.
טיפול בשטח מגונן כולל מערכת 

השקיה )רמת הספר( כולל ניקיון 

 יומי

    880 דונם
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אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבינונו את מסמכי המכרז שבנדון, בהמשך לאמור,  .2

החוזה על נספחיו, וכל מידע כללי נשוא ההתקשרות, ובדקנו את שטחי מתן השרות )לרבות אומדן 

(, ולאחר שהשתתפנו במפגש המציעים ובסיור, הננו מציעים לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ השטחים

את הצעתנו למתן שירותי גינון ברמה הנדרשת עפ"י המפרט, ובהתאם למסמכי המכרז והסכם 

 , ואינם כוללים מע"מ(:₪-, כלהלן )המחירים נקובים בההתקשרות

של עשבייה וצמחייה לא רצויה באזורים  טיפול במניעת התפתחות -עבור מתן שירותי גינון  .א

 שאינם מגוננים )כ ______ דונם(:

 לכל השטחים ללא מע"מ לחודש._______ ₪ ______סך של  

טיפול  -טיפול אקולוגי באזורים טבעיים –טיפול בשטחים פתוחים  -עבור מתן שירותי גינון  .ב

טח ירוק פתוח וכל אלמנט בצמחיה רצויה בתחום שטחים פתוחים כדוגמת חורשות, מדרונות, ש

 )כ______ דונם(: צמחי שאינו נמצא בקטעי הגינון המסודרים

 לכל השטחים ללא מע"מ לחודש._______ ₪ ______סך של  

טיפול  -טיפול אקולוגי באזורים טבעיים –טיפול בשטחים פתוחים  -עבור מתן שירותי גינון  .ג

מדרונות, שטח ירוק פתוח וכל אלמנט בצמחיה רצויה בתחום שטחים פתוחים כדוגמת חורשות, 

 )כ______ דונם(: צמחי שאינו נמצא בקטעי הגינון המסודרים

 לכל השטחים ללא מע"מ לחודש._______ ₪ ______סך של  

 טיפול בשטח גינון ללא מערכת השקיה כולל ניקיון יומי )אקסטנסיבי( -עבור מתן שירותי גינון  .ד

 )כ______ דונם(:

 לכל השטחים ללא מע"מ לחודש.___ ₪ __________סך של  

טיפול בשטח גינון כולל מערכת השקיה ידנית או מפוקדת  כולל ניקיון  -עבור מתן שירותי גינון  .ה

 )כ ______ דונם(: ()אינטנסיבי יומי

 לכל השטחים ללא מע"מ לחודש._______ ₪ ______סך של  

השקיה )רמת הספר( כולל ניקיון טיפול בשטח מגונן כולל מערכת  -עבור מתן שירותי גינון  .ו

 )כ______ דונם: שוטף

 לכל השטחים ללא מע"מ לחודש._______ ₪ ______סך של  

   סה"כ מחיר לאחזקה חודשית של  גינון ושטחים פתוחים, כאמור לעיל:

 ______________ ש"ח לחודש       

 

, הצעה הכספית לעילשאינם כלולים בעבור שירותים ו/או עבודות ו/או ציוד ו/או חומרים, ידוע לנו, כי  .3

ייקבע מחירון דקל, . בהעדר סעיף תואם ב20%מחירון דקל בהפחתה של לפי שישולם  יקבע המחירי

 .להסכם הקבלנים הסטנדרטי של המזמין 61המחיר שישולם בהתאם לסעיף 

 
)לרבות היקף העבודות ו/או השטחים ו/או הסעיפים המפורטים במסמכי המכרז אנו מודעים לכך, ש .4

כדי לחייב את המזמין  והערכה בלבד, ואין בניתן ע"י המזמין כהשטחים המפורטים בהצעתנו לעיל(, 

בהתאם לדרישות המזמין  , והתשלום בגין השירותים, ייקבעובכל צורה שהיא. אספקת השירותים

כאים לא נהיה ז, כפי שיעודכנו על ידו בכתב, מעת לעת, במסגרת הזמנות עבודה, בלבד ולצרכיו
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ואנו  מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתשלום בגין עבודה שלא התבצעה בפועל, 

ולהיקפם, לרבות טענה שמהותה מניעת שיוזמנו בפועל ע"י המזמין לסוג העבודות ו/או השירותים 

נם( ו/או לעיל )לדו 2בסעיף למען הסר ספק, לא יהיה שינוי במחירי היחידות  רווח ו/או כדאיות.

, (1מסמך ד' -לעיל )לרבות המבוא למחירים לשירותים האופציונאליים  3האמורים בסעיף במחירים 

 גם אם יהיה שינוי בהיקף העבודות ו/או השטחים, כאמור.

 
מבוסס על הערכה בלבד, ולא  ,לעיל טופס ההצעהב , כמופיעהשטחיםהודגש והובהר לנו, שהיקף  .5

 . בלא לפגוע באמור, ידוע לנו, שההצעה הכספית רים השוניםאזוב התבצעה מדידה של השטחים

 הערכה האמורה, ולפי הוראות המכרז, ולא תהיה לנו כל טענה בשל כך.לפי נתוני התיבדק 

 
 מע"מ בשיעורו בחוק ביום התשלום. למחירי ההצעה הכספית יתווסף .6

 
 תנאי התשלום וההצמדה יהיו כאמור בהסכם. .7

 
המפורטת לעיל כוללת התייחסות לכל הוצאות המציע, לרבות הוצאות  מובהר בזאת כי הצעת המחיר .8

ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, בכל היקף ביצוע עבודות, כמפורט במסמכי המכרז, 

 למעט מס ערך מוסף.

 

למען הסר ספק ידוע לנו, כי הצעה שתכלול אחוזי הנחה שונים ביחס לפרקיו ו/או רכיביו השונים של 

 תיפסל. -מדן האו

 

 

 

 חתימת המציע  תאריך
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 (הקבלנים הסטנדרטי של החברהההתקשרות )הסכם הסכם  –מסמך ב'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצורף בנפרד
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 המפרט הכללי –' גמסמך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא מצורף בפועל
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 תנאים כלליים ומיוחדים – 1-מסמך ג' 

 

 

 

 

 

 

 

 2/2020ז פומבי מס' מכר

 

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע 

 עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

 

 

 1-מסמך ג'
 (תנאים כלליים ומיוחדים)

 

 

 

 
 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ
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 הערות כלליות:

ובמסמך ה', תינתן המשמעות  1-, במסמך ד', במסמך ד'2-זה, במסמך ג' 1-ג'לכל המונחים במסמך  .1.1

 , אלא אם נאמר אחרת במפורש.)הסכם ההתקשרות( תנה להם במסמך ב'שני

אפשר להוריד  את המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה שתשומת לב הקבלן מוסבת לכך,  .1.2

הבין משרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון 

(, מאתר האינטרנט של "המפרט הכללי"ולהלן:  וההנדסה ומע"צ, במהדורתו האחרונה )לעיל

 משרד הביטחון )מפרטי בינוי(

למען הסר ספק בלבד, מובהר בזה, כי ביצוע מושלם ובמועד, של כל הסעיפים המתוארים במסמך  .1.3

זה, וביתר מסמכי המכרז, לרבות אך לא רק, כל פעולה הנלווית ו/או הכרוכה בביצוע סעיף כלשהו 

במסמך זה, או ביתר מסמכי המכרז, כלול במחירי היחידה הנקובים מן הסעיפים המפורטים 

 ( מאת המזמין."המכרז")להלן:  2/2020למכרז מס'   הצעה הכספיתב

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ככל שצוין ליד סעיף זה או אחר, במסמך כלשהו ממסמכי  .1.4

אין זאת אלא להדגשה  ,הצעה הכספיתהמכרז, כי ביצוע הסעיף כלול במחירי היחידה הנקובים 

 בלבד ואין בכך כדי לגרוע מכלליות האמור לעיל. 

לא תוכרנה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, כלשהן, אשר תנומקנה באי הכרת התנאים במקום  .1.5

האתרים, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי במסמכי המכרז ונספחיו. על הקבלן לבדו 

את התאמת מסמכי המכרז ונספחיהם למציאות במקום האתר  מוטלת החובה לבדוק ולוודא

ולכלול במחירי היחידה את כל ההוצאות הישירות והעקיפות, מכל מין וסוג שהן, הנדרשות  

 לאחזקת האתרים.

לא תוכרנה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, כלשהן, אשר תנומקנה באי הכרת הסעיפים בכתב  .1.6

ו ,אי סבירות המחיר המוצע,. על הקבלן לבדו מוטלת החובה הכמויות תכולתו של הסעיף, מחיר

לבדוק ולוודא את נכונות תכולת ומחיר הסעיף ולכלול במחירי היחידה את כל ההוצאות הישירות 

 והעקיפות, מכל מין וסוג שהן, הנדרשות  לאחזקת או פיתוח או שיקום האתרים.

מטעמם, והנוגע לאתר, אינו מתיימר להיות כל מידע אשר יועמד לרשות הקבלן ע"י המזמין ו/או מי  .1.7

לא יהיה במידע שלם ומדויק והוא ניתן בתום לב ובמטרה לשתף את הקבלן במידע הידוע למזמין. 

ולא יהיה בו כדי לשחרר את הקבלן ממילוי כל  ,כזה, ככל שיינתן, משום מצג כלשהו מצד המזמין

 .במלואן ובמועדן ות,מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשר התחייבויותיו על פי

למבנים קיימים ,מבנים ישנים ומיוחדים לשימור, עתיקות, גופי מים,  בסמוךהעבודות תבוצענה  .1.8

שירותים, צמחיה ועצים קיימים ותיקים וצעירים  וצפויים קשיים בביצוע מבחינת  מזרקות,

ת ציוד באופן התארגנות, צפיפות, עבודה בשטחים קטנים, קשיי גישה, היקפי עבודה קטנים, הפעל

זהיר, שימוש בסוגי ציוד מיוחד לתנאים הקיימים, קשיים בהכנסת והוצאת חומרים, פינוי פסולת 

 וכו'.

העיר העתיקה וסביב חומות העיר, אזורי תיירות הכוללים    בתוך , בין היתר,העבודות תבוצענה .1.9

, ובין צמחיה ועצים גופי מים, מזרקות מבנים חדשים וישנים ומיוחדים לשימור, מתקנים טכניים,



 2/2020 מכרז מס'

 55 

קיימים ותיקים וצעירים  וצפויים קשיים בביצוע מבחינת התארגנות, צפיפות, עבודה בשטחים 

קטנים, קשיי גישה, היקפי עבודה קטנים, הפעלת ציוד באופן זהיר, שימוש בסוגי ציוד מיוחד 

 לתנאים הקיימים, קשיים בהכנסת והוצאת חומרים, פינוי פסולת וכו'.

פק אין זה מן הנמנע שאין הלימה בין מספור הסעיף בכתב הכמויות לבין המפרט למען הסר ס .1.10

 הכללי או המפרט המיוחד  ויתכן וחלק מההנחיות מופיעות בפרקים נוספים גם אם לא צוין הדבר. 

 מוקדמות - 00פרק 

אחרים במפרט הכללי, או פרקים רלוונטיים  00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 שלו, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.

 הגדרות

 במסמך  זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ )פמ"י(  או  מי מטעמה;  "המזמין"  

 "מפקח"     

 

נציגי פמ"י או מי מטעמם שמתמנה לפקח על מהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן כולן או 

 חלקן; 

 ן""הקבל

 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות נציגיו של הקבלן ו/או 

 כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה;

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו  "מנהל עבודה"

 ע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו; המוסמך לנהל את ביצו

כל העבודות שעל הקבלן לבצען בהתאם לחוזה ונספחיו ובהתאם להוראות המפקח ו/או  "העבודה/ות 

המזמין, לרבות השלמתן ובדיקתן, וביצועה של  כל עבודה ארעית בהתאם להוראות חוזה 

 זה ונספחיו;

ות, שילוט, מעקות, ריהוט רחוב )ספסלים, לוח מודעות, וכד'(, אבן שפה, אבני גן, מדרג "תשתיות"

מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות של צנרת מים, ביוב, תיעול וניקוז, מערכת חשמל 

ועמודי חשמל , מערכת תקשורת, טלפון וטלוויזיה בכבלים או בלוויין, מערכות הולכת גז, 

 וכיו"ב;

י , בין שכלול ובין שאינו כלול בתוכנית העבודה, בו יידרש כל השטחים אשר יוגדרו ע"י פמ" "אתרים"

הקבלן על ידי המפקח ו / או המזמין  לבצע עבודות אחזקה, ניקיון, גינון, אחזקת גינון 

 והשקיה כהגדרתו להלן;

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות כל  -פירושו  "מקום העבודה"

שיעמדו לרשותו )אזור התארגנות(של הקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי  מקרקעין אחרים

 החוזה. 
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 ודה ומתן השירותתיאור עיקרי העב .2

 אתר העבודה .2.1

אחזקה, אחזקת  –מכרז/חוזה זה מתייחס למתן שירותי אחזקה, ניקיון, גינון והשקיה  .2.1.1

שטחים פתוחים ברחבי האזור המוגדר  המאופיין ברמת פיתוח  מיוחדת ,אזור חשוב 

 מבחינה תיירותית ואסטרטגית.

ות, טראסות, מסלעות, צמחיה, עצים צעירים, עצים ותיקים , רחב–האתרים מאופיינים  .2.1.2

 פינות ישיבה, שבילים, מדרגות, מדרכות, גידור.

 קטגוריות שונות של רמות אחזקה 5האתרים מחולקים ל .2.1.3

 טיפול במניעת התפתחות של עשבייה  וצמחיה לא רצויה. -שטחים פתוחים .2.1.4

 טיפול אקולוגי כאזורים טבעיים.-שטחים פתוחים .2.1.5

 יומי)אקסטנסיבי(. ללא מערכת השקיה כולל ניקיון -שטחי גינון .2.1.6

 שטחי גינון  כולל מערכת השקיה ידנית או מפוקדת כולל ניקיון יומי)אינטנסיבי(. .2.1.7

שטחי גינון מטופחים כולל מערכות השקיה מבוקרות  מרחוק כולל ניקיון שוטף .)רמת  .2.1.8

 הספר(.

 העבודות כוללות בין השאר: .2.2

כיסוחים, גיזומים,  ת השקיה,עבודות ניקיון שוטף וניקיון יומי , אחזקת גינון והשקיה, בקר .2.2.1

דישונים ,ניכוש עשביה, חירמוש, הדברת עשביה, גיזום עצים, גיזום דקלים, טיפול מונע  

בחדקונית הדקל  ניקיונות, חצרנות , אספקת שתילים ופרחי עונה, שתילות ונטיעות, 

במערכת  שתילות עונתיים, הדברת מזיקים ומחלות, עקירות, גידוד, כריתות, פינויים, טיפול

השקיה, השקיה.וכל העבודות הנדרשות לביצוע אחזקת גינון כמפורט במפרט המצ"ב 

 והמפרט הכללי. 

 מתן השירות .3

בפק' שעות בכל ימי עבודה בשנה קלנדארית למעט ימי המנוחה  כהגדרתם  8 -פירושו  "    "יום עבודה"

  .1948-סדרי שלטון ומשפט בתש"ח

חוזה. לצורך יחולו על ה 1981 -פקודת הפרשנות )נוסח חדש( וחוק הפרשנות תשמ"א 

 פרשנות יראו את החוזה כ"חיקוק" במשמעותו בפקודה האמורה. 

 מפרט לאחזקת ולפיתוח שטחי גינון ושטחים ציבוריים כמפורט במכרז זה  "המפרט המיוחד"

 . בזה לא מצורף -מפרט כללי הבינמשרדי )בהוצאת משרד הביטחון(.מהווה חלק מהחוזה  "המפרט הכללי "
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במומחיות, ביעילות בקביעות ובנאמנות בכל  -עבודות אחזקה  .3.1

ת עובדים יום עבודה במהלך תקופת ההתקשרות וזאת באמצעות הציוד הנדרש ובאמצעות צוו

מהימן ומאומן במספר הדרוש לביצוע העבודות, הכול להנחת דעתו הגמורה של המזמין ובהתאם 

להנחיותיו.על הקבלן לקיים משך כל תקופת החוזה ותקופת האופציה אם תמומש, מערכת 

ביממה, עם המזמין, מפקח ,מנהלי החברה  שעות 24תקשורת אשר תאפשר יצירת קשר עמו במשך 

 ות חירום .וכונן לקריא

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה לאחר קבלת ההזמנה תוך כדי שמירה על כל כללי הבטיחות ולא   .3.2

 יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם בהתאם ללוח הפיצוי המוסכם. 

 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים , כפי שמפורט מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, .3.3

זמינה ולהגיב לכל  דוא"ל שמועבר ע"י המזמין  או נציגי  על הקבלן להיות בעל כתובת דוא"ל .3.4

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב  שעות מהגעת הדוא"ל. 24עיריית ירושלים תוך 

להתייצב אישית או נציגו, במשרדי המזמין או משרדי פמ"י, לכשיידרש ,ולהיות נכון לבצע סיורים 

 שעה שיראה המפקח לנכון. עם המפקח או נציגו בכל יום ובכל 

לא הגיע הקבלן  או נציגו למפגש שנקבע כאמור לעיל, יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם בהתאם ללוח  .3.5

 הפיצוי המוסכם .

יטופלו מידית עם קבלת קריאה טלפונית  ותוך שעה ידווח הקבלן על תיקון וסיום –תלונות השקיה  .3.6

 התקלה.

ועד סיום יום העבודה ידווח הקבלן על תיקון וסיום יטופלו במהלך יום העבודה   -תלונות שונות .3.7

 התקלה.

לכל תלונות ומפגעים שיהיו  בשעות הלילה, שבת וחג, תלונות  24/7לקבלן יהיה כונן  וצוות כוננות   .3.8

אלה  יטופלו בתוך שעה  מקבלת קריאה טלפונית, ומיד לאחר סיום הטיפול ידווח הקבלן על תיקון 

 וסיום התקלה.

 מאוכלסת ,ירוקה ובנויה  עבודה בסביבה .4

העבודה אמורה להתבצע בסביבה עם בניה ישנה/עתיקה וצפופה וכן ליד בניה חדשה ולעיתים בקו  .4.1

בנין אפס( וכן בגבולות אזורים פרטיים או ציבוריים מיוחדים   הדבר מציב מגבלות שונות בביצוע, 

 עקב הצורך להימנע מנזק למבנים ומהפרעה לציבור המשתמשים.

אמורה להתבצע בסביבה ירוקה הכוללת צמחיה מקומית ותרבותית ותיקה וכן בתי גידול  העבודה .4.2

של צמחים מיוחדים . הדבר מציב מגבלות שונות בביצוע, עקב הצורך להימנע מנזק לעצים,צמחיה 

 ובתי גידול שונים ומהפרעה.

ו נציגי עיריית חל איסור על ביצוע עבודות בשעות חריגות אלא עם כן  נתקבל אישור מהמזמין א .4.3

 ירושלים או במקרה של פיקוח נפש אזי האישור יינתן בדיעבד.
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במהלך העבודה על הקבלן לאפשר גישה למבנים, לדיירים ובאי ביתם, תיירים,  -גישה למבנים  .4.4

לרכב פינוי אשפה ולרכב חירום, כולל בצוע דרכי גישה זמניות, כל האמור יהיה באחריות הקבלן 

 ועל חשבונו.

ן לתמחר עבודותיו בהתאם ולכלול במחירי היחידה של העבודות השונות את כל העלויות על הקבל .4.5

 הנובעות מביצוע דרישות סעיף זה. לא תאושר כל תוספת בגין עבודה בסביבה כמפורט.

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .5

 המפקח רשאי לבדוק מטעם המזמין בכל זמן שהוא את העבודות ואת ביצוע העבודות, לפקח .5.1

ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית 

על ידי הקבלן בביצוע העבודות והאם הוא עומד בתנאי החוזה ומבצע הוראות המזמין ואת 

הוראותיו ואת הוראות נציגיו, בכפוף לאמור בחוזה זה .  למען הסר כל ספקות, סמכויות שיש 

 חוזה זה נתונות גם לבאי כוחו. למפקח  על פי

הקבלן מתחייב  לספק יומני עבודה ולעמוד בקשר כל יום עם המפקח ולמסור לו בכתב  -ניהול יומן .5.2

 "היומן"( וירשום בו מידי יום ביומו את הפרטים הבאים:  -דו"ח עבודה )להלן 

 פירוט השטחים והעבודות שהתבצעו בהם באותו שבוע.  .5.2.1

 י תעודת זהות של העובדים. שמות העובדים כולל מספר .5.2.2

 העבודות. כמויות השתילים הצמחים והחומרים למיניהם המובאים לשטחי  .5.2.3

 כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות.  .5.2.4

 הציוד המכאני המובא לשטחי העבודות והמוצא ממנו.  .5.2.5

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות.  .5.2.6

 ל ידי המנהל או על ידי המפקח. אישור על ביצוע ההוראות שנתנו לקבלן ע .5.2.7

 היקף המפרט .6

 יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי. .6.1

 פרקי המפרט הכללי יהיו במהדורתם האחרונה העדכנית. .6.2

 כמו כן יבוצעו העבודות בכפוף להנחיות היועצים השונים העובדים בשירות  המזמין.  .6.3

 עדיפות המסמכים  לביצוע העבודה   .6.4

 מזמין העבודה.הנחיות המפקח ו .6.4.1

 כתב הכמויות .6.4.2

 המפרט המיוחד .6.4.3
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 המפרט הכללי .6.4.4

 תוכניות עבודה .7

 תוכנית עבודה ודרכי בצוע לאחזקת גינון .7.1

ימים ממתן צו התחלת העבודה  14 –הקבלן יחל את עבודתו  נשוא מכרז זה , לא יאוחר מ  .7.1.1

דה ימים ממתן צו התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המזמין תוכנית עבו 7 –לא יאוחר מ 

שבועית אשר בה יפורטו סדר הטיפול השבועי בכל הגנים, הסדרים,  שיטות ודרכי בצוע של 

ימי עבודה הראשונים בלבד ותכלול עבודות גינון , טיפול  30 –העבודות. תוכנית זו מיועדת ל 

במדשאות, טיפול בפרחי עונה, גיזומים, עישוב וטיפול ותפעול במערכות ההשקיה. לא יאוחר 

ום מתחילת העבודה , יגיש הקבלן לאישור המזמין תוכנית עבודה שנתית בהתאם י 30 –מ 

הימים הראשונים ( יגיש הקבלן  30.מדי שבוע )לאחר תום 41.5למפורט במפרט הכללי פרק 

לאישור המזמין תוכנית עבודה שבועית לשבוע הבא. התוכנית תכלול את כל העבודות 

 ן, בהתאם למפרט המיוחד ולתוכנית השנתית. והיישומים הדרושים לטיפול הדרוש בכל ג

 צוות העבודה של הקבלן .8

 בעבודות אחזקת גינון .8.1

בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מנהל עבודה " שהוא אגרונום או הנדסאי נוף או גנן סוג  .8.1.1

)שלוש(שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת המנהל  3סיווג חדש עם ותק מקצועי של  2

סוג הנדרש בחוזה זה ואשר יהיה מוסמך וחייב לחתום כאחראי לביצוע  בביצוע עבודות מה

 בתאום לשביעות רצונו של המזמין. 

בצוות הקבלן יהיה גם סגן מנהל עבודה בעל תעודה מקצועית של מוסמך השקיה וגוזם  .8.1.2

 מומחה בעל תעודת הסמכה של משרד החקלאות.

סיק צוות עובדים)כהגדרתו(  מעולה הקבלן חייב להע  -עובדי הקבלן לעבודות אחזקת גינון  .8.1.3

 לניהול וביצוע העבודה   בכל שלביה.

, מיומנים 18העובדים שיועסקו על ידי הקבלן יאושרו ע"י המזמין, יהיו בגירים מעל גיל  .8.1.4

בעבודות גינון, בעלי תעודות זהות ישראליות בלבד )לרבות לתושבי מזרח ירושלים( או 

 אישורי עבודה בתחומי מדינת ישראל.

פירושו: צוות המונה לפחות מנהל עבודה, ובעל תעודה מקצועית של  - "צוות עבודה לגינון" .8.1.5

לפחות( מיומנים ככל שיידרש לבצוע מושלם של הוראות  6מוסמך השקיה ומספר עובדים )

חוזה זה ובהתאם לתוכנית עבודה ולמפרט. הערה: מובהר בזאת כי הגדרת כמות העובדים 

הקבלן נדרש ויידרש להוסיף עובדים לפי הצורך כדי לעמוד  אך מינימוםהקבועים הינה 

בדרישות החוזה במלואן, ובהתאם לשעות העבודה שיוגדרו . בכל מקרה לא יפעיל הקבלן 

 פחות פועלים מהמינימום הנדרש

לפחות( מיומנים ככל  3עובדים ) 3פירושו: צוות המונה לפחות  - "צוות עבודה לניקיון" .8.1.6

ל הוראות חוזה זה ובהתאם לתוכנית עבודה ולמפרט. הערה: שיידרש לבצוע מושלם ש
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אך הקבלן נדרש ויידרש  מינימוםמובהר בזאת כי הגדרת כמות העובדים הקבועים הינה 

להוסיף עובדים לפי הצורך כדי לעמוד בדרישות החוזה במלואן, ובהתאם לשעות העבודה 

 ום הנדרששיוגדרו . בכל מקרה לא יפעיל הקבלן פחות פועלים מהמינימ

בימי צום הרמדן , חגים של שלושת הדתות ,חודש אוגוסט יתגבר הקבלן את צוות עבודה  .8.1.7

מספר עובדי  -לניקיון   בעובדים נוספים עפ"י הצורך ודרישת המנהל כולל סופ"ש וחגים   

 ימי עבודה שיתומחרו במחיר האחזקה. 300התגבור לשנה הינו 

ל המפקח בלבד, והוא רשאי לפסול כל מינוי או מינוי מנהל העבודה טעון  אישור מראש ש .8.1.8

לדרוש החלפתו של מי מהם גם במהלך ביצוע העבודות, ללא צורך במתן הסברים או 

 נימוקים.

עם חתימת החוזה ימציא הקבלן רשימה של מנהלי העבודה והעובדים המקצועיים שיועסקו  .8.1.9

 .על ידו עבור באתרים השונים , בצרוף תעודות המעידות על הכשרתם

הערה: מובהר בזאת כי הגדרת כמות העובדים הינה מינימום אך הקבלן נדרש ויידרש  .8.1.10

 להוסיף עובדים לפי הצורך כדי לעמוד בדרישות החוזה במלואן. 

למען הסר ספק בחגי המוסלמים על הקבלן לדאוג לעובדים חלופיים מאושרים ע"י המנהל,  .8.1.11

 במקום העובדים המוסלמים הזכאים לחוג את חגם.

ן ידאג ויספק לכל עובדיו באתר מידי שנה ושנה  מדי עבודה חדשים ואחידים על בגדי הקבל .8.1.12

בשירות החברה העובדים יוטבע שמו וסמלו של הקבלן במקום בולט וכן יוטבע  הכיתוב "

." היה ולא עשה כן יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם בהתאם ללוח  לפיתוח מזרח ירושלים

 הפיצוי המוסכם.

 סטים של מדי עבודה ,יש להקפיד על עבודה במדים נקיים. 3לפחות לכל עובד יסופק  .8.1.13

הקבלן יספק וידאג שכל עובדיו יעבדו עם נעלי עבודה תקניות, כובע, חזיות בטיחות   .8.1.14

 על החזייה הזוהרת יוטבע שמו וסמלו של הקבלן במקום בולט וכן יוטבע  הכיתוב " -זוהרת

ולא עשה כן יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם "  .היה  בשירות החברה לפיתוח מזרח ירושלים

 בהתאם ללוח הפיצוי המוסכם .  

 העובד/ים  אינם רשאים לעזוב את אזור עבודתם במהלך יום העבודה ללא אישור המפקח. .8.1.15

עבודות מיוחדות, יישום חומרים,שתילת עונתיים, עבודת פיתוח ועבודות ברג'י יבוצעו ע"י  .8.1.16

 עובדים נוספים שיאושרו ע"י המפקח.

 ין להשתמש בעובדי האחזקה הקבועים לכל עבודה מיוחדת שתידרש ע"י המפקח.א .8.1.17

על הקבלן לדאוג לפני תחילת ביצוע עבודותיו לקבל את אישור המפקח מטעם החברה   .8.1.18

מבחינה ביטחונית להעסקת עובדיו ביחס למספר פועלים אשר יהיה לפחות מספר כפול נדרש 

ר לקבלן להפעיל פועלים נוספים וגם לשמש בדרישת המינימום. דרישה זו באה כדי לאפש

כעתודה למקרה שמפקח יפסול מפועלי הקבלן. זכות המפקח לפסול העסקת עובד ובמקרה 
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כזה מתחייב הקבלן להחליף מידי וללא עוררין מבלי שתהא לקבלן  דרישה ו/או תביעה בשל 

 כך.

ור בכוח אדם, היה ולדעת המפקח העבודה אינה מתבצעת כראוי והסיבה לכך  הינה מחס .8.1.19

רשאי יהיה המנהל לדרוש מהקבלן תוספת כוח אדם אשר תספיק לצורך מילוי הוראות 

החוזה. לצורך גיזום עצים והשקיה, יספק הקבלן עובדים מקצועיים אשר עברו הכשרה 

מתאימה ויש להם תעודות המעידות על כך. הקבלן לא יקבל כל תמורה כספית נוספת עקב 

בלן את העובדים כנ"ל יחשב הדבר כהפרה יסודית. כן יחויב הקבלן כך. במידה ולא סיפק הק

 בפיצוי מוסכם בהתאם ללוח הפיצוי המוסכם.

באשר לעובדיו הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(  .8.1.20

והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למזמין העבודה אישורים של המוסד   1968תשכ"ח 

מי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא לביטוח לאו

להוסיף על התחייבות הקבלן, ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל התחייבות על  מזמין 

 העבודה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. 

 הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק בביצוע העבודות תנאי עבודה נאותים .8.1.21

ולמלא הוראת כל חוק וכל דין החלים על יחסי עבודה ועל תנאי עבודה לרבות תנאי בטיחות 

ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, בין דרישה חוקית כפי שיידרש על 

וכן הוראת חוק שכר  1954-ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 .1987 -מינימום בתשמ"ז

 עבודה בשעות היום בימי חול  .9

פרט אם הותר בחוזה במפורש ובהיפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בימי שבת  .9.1

 ומועדי ישראל כהגדרתם בפק' סדרי שלטון ומשפט ללא הסכמת המפקח בכתב. 

ברים, חלות על עבודה שצריכה להיעשות עפ"י החוזה או מטבע הד  9.1אין הוראות סעיף קטן   .9.2

בשעות הלילה או ללא הפסק, או כל עבודה שהיא הכרחית בלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או 

ואולם במקרה של עבודה כזו, על הקבלן להודיע מייד למפקח על הנסיבות  -לביטחון העבודות 

שבעבודה כמפורט, ולקבל את אישורו בכתב, מראש לא לאחר מעשה. כאשר לא הייתה אפשרות 

האישור במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר לא הייתה ציפוייה מראש ולא ניתן היה להשיג את 

לצפות אותה מראש יבצע הקבלן את העבודה ויקבל אישור בדיעבד בהחלטת המפקח בלבד 

 להצדקת ביצוע העבודה ללא אישור מראש.  

 י"ם( בימי שישי וערבי חג יעבדו צוותי הקבלן עד שעה לפני כניסת השבת או חג )זמן  .9.3

בימי חג ומועד ובימי פסטיבלים ,אירועי תרבות, ואירועים מיוחדים יתוגבר צוות הקבלן בהתאם  .9.4

 לדרישת המפקח )תשלום נוסף(.

 ציוד העבודה המינימאלי הדרוש לכל אזור בעבודות אחזקת הגינון: .10

ים נוסעים + נהג. כולל עגלה בעלת רישוי מתא 4לפחות( המסוגל להסיע  2010רכב טנדר )שנת  .10.1

 ממשרד התחבורה )צוות גינון לטיפול השבועי(.
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 כלי עבודה הדרושים לביצוע מקצועי של  הוראות החוזה. לפי הפירוט הבא:  .10.2

מס 

 סידורי
 יח' תאור הפריט

  צוות גינון )טיפול שבועי( 

 2 ליטר 15-10מרסס גב   .1

 2 משור מכני  .2

 2 מגזמת/ מקצרה מוטורית  .3

 2 חרמש מוטורי  .4

 1 למסור מכניערכת מוטות   .5

6.  
מכסחת דשא)מוטוריות בלבד(, טקטורון  כיסוח כולל 

 סל איסוף
2 

 יח' מכל סוג 2 קלשונים לעידור,מעדרים,טוריות, מקלטרת  .7

 יח' מכל סוג 2 מזמרות,מספרי גפן, מסור קשת  .8

9.  
סולמות בגבהים שונים לפי דרישת המנהל ובהתאם 

 לצורך בשטח בביצוע העבודות.
 יח' מכל סוג 1

10.  
כל הכלים הדרושים לעבודות השקיה ואינסטלציה 

 בגנים
 קומפ'

 יח' 2 אתים וכפות שתילה  .11

 מכל סוג 2 מטאטאים ,מטאטאי דשא, מגרפות,  .12

 1 אין להפעילו ללא אישור מיוחד(מפוח גב )  .13

 2 מטר( 50צינורות גמישים להשקיה וניקיון )  .14

 סטים 4 מטאטים, מגפים, מטליות, דליים  .15

16.  
מקדחה, מברגה, מפתחות, מברגים פלייר ארגז כלים) 

 וכל הדרוש
1 

 2 מריצות עם גלגל גומי 
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 ציוד, חומרים ומלאכה  בעבודות גינון  .11

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים  .11.1

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את הציוד הדרוש לרבות כל האמצעים, הציוד, כלי  .11.1.1

עזר והדברים האחרים בהתאם לדרישות הרכב )כולל דלק,שמן וכיו"ב( המתקנים, אמצעי ה

המזמין לצורך ביצוען האיכותי והיעיל של העבודות בקצב הדרוש תוך עמידה בלוחות זמנים. 

 וכל על אחריות וחשבון הקבלן.

הקבלן מצהיר כי נמצאים ברשותו כל האמצעים, הציוד הדרוש והמתקנים הדרושים  .11.1.2

 לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש. 

 וציוד חומרים .11.2

כלי רכוש, כלים, מתקנים, מכונות, כלי עבודה, אביזרים וכלי  -בפרק זה, "ציוד" פירושו  .11.2.1

 עזר שהובאו למקום העבודות כולן או מקצתן. 

"חומרים" פירושו: חומרים, שתילים, צמחים, צמחים עונתיים, בצלים וזרעים חומרי  .11.2.2

וש לביצוע עבודות האחזקה הדברה, חומרי דישון, צבע, חומרי ניקוי וכל חומר אחר הדר

 ,הגינון והניקיון. 

המפקח רשאי לפסול ציוד ו/או חומרים אשר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם אין בהם כדי  .11.2.3

להבטיח ביצוען האיכותי והיעיל של העבודות בהתאם להוראות החוזה. כל אימת שנפסלו 

לן בציוד ו/או ציוד ו/או חומרים על פי הוראות המפקח כאמור, יחליפם  מידית הקב

בחומרים תקינים בהתאם להנחת דעתו של המפקח. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד ו/או 

החומרים, חייב הקבלן להוציאם ממקום העבודות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד 

 שנקבע כאמור.  הימנעות הקבלן מעשות כן, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 

עיל  מתן אישור ע"י המפקח  לטיבם של חומרים וציוד. אין להסיק מהוראות הסעיף דל .11.2.4

המנהל רשאי לבדוק כל ציוד ו/או חומרים לפסלם בכל זמן שהוא ולדרוש המצאת ציוד ו/או 

מכור לקבלן חומרים יספק ו/או יבמקרה והמזמין  חומרים אחרים על אלה שנפסלו כאמור.

ו/או במקומות  ולן במחסניו/או חומרי עזר מסוימים, יועמדו חומרים אלה לרשות הקב

אחסון אחרים בעיר ועל הקבלן יחולו כל ההוצאות הכרוכות בהעמסתם, הובלתם ופריקתם 

 במקום העבודה, פרט אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז/חוזה השונים.

על הקבלן יהיה לבדוק את החומרים אלה לפני הוצאתם מהמחסן ו/או ממקומות האחסון,  .11.2.5

 הקבלן או מי מטעמו תחשב הוכחה לשלמותם והתאמתם לעבודה.הוצאת הסחורה ע"י 

אם יאושר שימוש במוצר שווה ערך ויהיה מדובר במוצר זול יותר, יהיה המפקח רשאי  .11.2.6

להפחית ממחיר הסעיף המתאים בכתב הכמויות והמחירים; לא תשולם כל תוספת מחיר 

 עבור שימוש במוצר שווה ערך יקר יותר. 

ת חומרים, לרבות חומרי ניקוי, דישון, גינון וחומרים מתכלים על הקבלן להציג רשימ  .11.2.7

אחרים לפני תחילת עבודתו במקום ולקבל אישור על שימוש באותם חומרים מהמפקח כמו 
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כן הקבלן יצהיר על איכות החומרים כל חצי שנה. מודגש בזאת כי אישור החומרים הינו 

 תנאי מתלה לתחילת עבודת הקבלן הזוכה. 

 ים הרחקת עובד .12

הקבלן ימלא כל דרישה בכתב מטעם במזמין  או המנהל בדבר הרחקתו ממקום העבודות של כל  .12.1

אדם המועסק על ידו במקום העבודות אם לדעת המנהל התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו 

מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג לעשות מעשה רשלנות בביצוע מלאכתו. אדם שהורחק לפי 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום העבודות. דרישה כאמור 

 הצהרת הקבלן לעניין כוח אדם וציוד .13

בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן שכל כלי העבודה, הציוד והפועלים, אשר יהיה עליו לספק לשם  .13.1

 ביצוע העבודה והמופרטים בהמשך נמצאים ברשותו או שיש באפשרותו להשיגם.

ודו של הקבלן חייב להתאים לדרישות בצוע העבודה וטעון אישורו של המנהל. ציוד אשר מערך צי .13.2

ידו אבל נוכח בזמן העבודה שתוצרתו פגומה ו/או -לא אושר ע"י המפקח וכן ציוד שאמנם אושר על

לא בהתאמה לדרישות המפרט ו/או שהספקו אינו מספיק ומעכב את התקדמות העבודה, יסלקו 

 דה, על חשבונו, ויחליפו בציוד מהסוג והטיב הדרוש.הקבלן ממקום העבו

 שמירה גידור ושאר אמצעי זהירות  .14

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של  .14.1

הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי המזמין , או שיהיה דרוש על פי דין או על 

 הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.  פי

העתידים  הקבלן מחויב לדאוג שלא לגרום נזק כלשהו לכל גידול תרבותי באתר או גידולים .14.2

להיזרע או להישתל,)בגן או בסביבתו( תוך ביצוע עבודות האחזקה וההדברה.היה ופגע הקבלן 

השטח לקדמותו, בגידולים באתר ו/או בסמוך לו ישא הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרת 

 המנהל. וזאת על חשבונו ללא כל תמורה נוספת  בהתאם להוראות

 נזיקין לעבודות  .15

מיום תחילת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודות ולהשגחה על העבודות ובכל מקרה  .15.1

נזק לעבודות, והנובע מסיבה כלשהי, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם 

א לידי כך, שעם השלמתו יהיו העבודות במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות האפשרי ולהבי

 החוזה. 

 נזקים לגוף או לרכוש  .16

הקבלן יהי האחראי באופן בלעדי לכל נזק או אובדן מכל מין שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע  .16.1

ו ויינקטו העבודות או בקשר עמו, לגופו ולרכושו של כל אדם שהוא לרבות הוא עצמו ו/או עובדי

 בכל האמצעים למניעתם. 

 נזיקין לעובדים  .17
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הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין או הסכם לעובד או לכל אדם  .17.1

הנמצא בשרותו של הקבלן או הפועל עבורו, לרבות קבלן משנה, סוכן או שליח, כתוצאה מתאונה 

 מו. או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר ע

כל דרכי הנגישות , אמצעי והסדרי הבטיחות, החנייה, הכלים הציוד לבצוע העבודה,  תיאומים  .17.2

 ואישורים מהמשטרה יהיו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 פיצוי המזמין  עקב נזקים הנגרמים ע"י הקבלן או עובדיו ונציגיו  .18

י במידה שאחריות כזאת מוטלת הקבלן אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד שליש .18.1

על אדם לפי פקודת הנזיקין, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודות או בקשר 

לכך, ואם מכון ויצמן למדע  יידרש לשאת בכל נזק כנ"ל מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את 

ואותו סכום יראו המזמין מיד לפי דרישת המזמין על כל סכום שהמזמין ידרוש לשלם כאמור 

אותו כחוב המגיע למזמין  מהקבלן לפי חוזה זה, והמזמין יהיה רשאית לקזז כל סכום כזה כנגד 

 הסכומים שיגיעו לקבלן. 

 גישת המפקח למקומות העבודה  .19

הקבלן מתחייב לאפשר ולעזור למזמין  ולבאים מטעמה או למנהל  או למפקח, או לכל בא כוח  .19.1

עת למקום העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי וכן מורשה על ידם להיכנס בכל 

 לכל מקום שממנו או אליו מובאים חומרים, כלים וחפצים כל שהם לביצוע העבודות. 

 מציאת עתיקות וכו'  .20

עתיקות במשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן  .20.1

נכסי  -רך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות חפצים אחרים כל שהם בעלי ע

המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא 

 לצורך ע"י כל אדם שהוא. 

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית.  כן מתחייב הקבלן  .20.2

 ות חוקי המדינה בדבר עתיקות. לקיים את הורא

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויות של אנשים  .21

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה  .21.1

בזכות השימוש והחזקה של ציבור ברכוש ציבורי כל שהוא, וכל פעולה תיעשה בתיאום עם המזמין 

 ולאחר קבלת הסכמתה.

בלן מתחייב להימנע מהקמת רעש או מטרד שיהא בו כדי להפריע את מנוחת הדיירים או הק .21.2

 לגרום להפרעה לציבור. 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכו'  .22

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם בן היתר למבנים כלשהם, לכביש, דרך, מדרכה, שביל,  .22.1

לפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, ט
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שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודות הנזקים יתוקנו על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר ולשביעות 

רצונה של המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במבנים, בכביש, בדרך, 

 ו"ב, כאמור. במדרכה, בשביל, רשת מים, מובילים אחרים וכי

 מניעת מטרדים  .23

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים נתונות  .23.1

לכל הפרעה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים ולצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל 

תם של תחילה הרישיון הדרוש לכך מהמזמין המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות בחיר

הדרכים, של כלי הרכב של זמני ההובלה כך שתמעט לכל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים 

האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.  כל ההסדרים הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן כמו כן על 

הקבלן לערוך על חשבונו את כל הסידורים המתאימים להנחת דעתו של המפקח כגון מחסומים, 

רים, גידור שטח העבודות, תאורה וביוב ובמידת הצורך ידאג הקבלן לאישור מהגורמים תמרו

 הנוגעים בדבר )משטרה, חב' חשמל ,חב' בזק וכיו"ב(. 

 הובלות .24

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים  .24.1

קה. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך בכתב הכמויות ובמחיר התמורה עבור עבודות אחז

 האתר ולא מחוצה לו. 

 לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה. .24.2

 שימוש בציוד מכאני כבד .25

 אתר העבודה נמצא בלב אזור מאוכלס בצפיפות. .25.1

הקבלן יעשה שימוש בכלים מכאניים ויתאים את הציוד המכאני הכבד לתנאי הסביבה באופן  .25.2

 לחלוטין נזק למבנים ולתשתיות הקיימים והמתוכננים. שיימנע 

אם ייגרם נזק למבנים או לתשתיות או לסביבה כתוצאה משימוש בציוד מכאני כבד לא מתאים,  .25.3

יהיה הנ"ל על אחריותו הבלעדית של הקבלן והוא יידרש לשאת בעלות תיקון כל הנזקים שייגרמו 

 עקב כך.

 אמצעי זהירות .26

ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים או בורות שנתגלו או היו  במקרה של עבודה, ניתוק .26.1

באתר, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הבורות ,הביבים והתאים 

להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, העובדים יתודרכו בנושא אמצעי 

 באמצעי הבטיחות ויעבדו אך ורק בפיקוח ממונה בטיחות.הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים .27

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר העבודה במשך כל תקופת  .27.1

 האחזקה, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'. 
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ן, על חשבונו, לפי דרישת המזמין  ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים במיוחד ינקוט הקבל .27.2

 להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים.

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. .27.3

ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ" .27.4

 עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 רישיונות ואישורים .28

לפני תחילת בצוע העבודה ימציא נציג מטעם הקבלן   לפי הצורך את כל הרישיונות והאישורים  .28.1

 ן מתחייב שלא להתחיל בעבודות לפני קבלת כל האישורים .לבצוע העבודה לפי התכניות. הקבל

במקרה של פגיעה בתשתיות מסומנות אשר הועברו ע"י המזמין והמפקח  ,יישא הקבלן בכל   .28.2

ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו עקב הפגיעה , תיקונה עד קבלת אישור נציג המזמין 

 שהתשתית שנפגעה היא בתחום אחריותו.

 שלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות.הקבלן מתחייב ל .28.3

לעניין כריתה והעתקה של עצים ידאג הקבלן על חשבונו לכל האישורים והרישיונות כולל תשלומי  .28.4

 כופר ואגרות .

בסעיף זה הינה: פיתוח מזרח ירושלים בע"מ, הרשות לפיתוח ירושלים,  רשויותכוונת המלה  .28.5

לים, רט"ג , משרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד התקשורת, חברת "בזק", עיריית ירוש

 , רשויות ,משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, פקיד היערות, וכיו"ב.HOTחברת 

 ניקוי מקום סילוק פסולת  .29

הקבלן יסלק בכל יום עבודה עם סיום ביצוע העבודות את האשפה למקום מוסכם לריכוז האשפה  .29.1

פקח . לא יבצע הקבלן את המוטל עליו בהתאם להוראות סעיף זה מיד עם קבלת לפי הוראות המ

דרישה על כך מאת המפקח, יהיה המזמין רשאי לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות את 

 הוצאותיו מהסכומים העשויים להגיע לקבלן.  

מוסכם על  בכל הכרוך בסילוק גזם שלא במסגרת תוכנית העבודה, יעביר הקבלן את הגזם לאזור .29.2

 המפקח .

 שטח התארגנות    .30

המזמין לא מקצה מקום התארגנות לקבלן על הקבלן לדאוג להתארגנות עובדיו וציודו באופן  .30.1

 עצמאי, על חשבונו ובאחריותו בלבד.

לעיל, ובלא להטיל עליה כל התחייבות, פמ"י שומרת לעצמה את  33.1בלא לפגוע באמור בס"ק  .30.2

רקעין בחזקתה, כשטח התארגנות, וזאת כבר רשות ללא הזכות לאפשר לקבלן להשתמש במק

תמורה, ובלא שתהיה לקבלן כל זכות חזקה ו/או זכות שהיא לגבי השטח, למעט שימוש בו כשטח 

התארגנות לצורך הסכם זה בלבד. במקרה כאמור, השימוש במקרקעין יהיה באחריותו של הקבלן 
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שעות מקבלת דרישה  48קרקעין בתוך בלבד, על כל הכרוך בכך, והוא מתחייב לפנות את המ

מהחברה, וזאת בלא שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם השימוש בשטח ו/או 

 בקשר עם פינויו ממנו.

 תיעוד לפני תחילת העבודה ובסיומה .31

הקבלן יבצע על חשבונו תיעוד מסודר של המצב הקיים בכל חלקי אתר העבודה, התיעוד יבוצע  .31.1

על גבי מדיה דיגיטלית לאישור המפקח ,ילום במצלמה דיגיטלית , התמונות יועברו באמצעות צ

 .לפני תחילת האחזקה

 לא ישולם בנפרד עבור תיעוד זה ורואים אותו ככלול במחירי העבודה. .31.2

 פיקוח .32

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של פמ"י או יועץ  .32.1

כל הפרויקט. בשום מקרה, אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם מטעמה וכן של אדרי

ניתנו באמצעות המפקח מטעם פמ"י בנהלים המקובלים. רק הוראות המפקח מטעם החברה 

 לפיתוח מזרח ירושלים  מחייבות את הקבלן.

 עבודות יומיות )רג'י( .33

מראש ושאינן ניתנות להגדרה  עבודות ברג'י יהיו רק אותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן .33.1

בסעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המזמין  החליט שלא לקבוע עבורן מחיר, אלא לבצען על 

 בסיס של שכר לשעת עבודה.

ביצוע עבודות אילו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המזמין ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת  .33.2

 עצמו. 

המפקח ביומן מידי יום ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע  הרישום של שעות עבודה אילו ייעשה ע"י .33.3

"שעות עבודה" לפי סעיף זה, אלא אם בוצעו לפי הוראות המזמין ונרשמו באותו יום ביומן 

 העבודה.

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של פועל או כלי הנמצאים כבר בשטח; הוצאות בגין  .33.4

בלן מניהול העבודה וכל ההוצאות הסוציאליות, הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הק

חומרי העזר, בלאי, כלי עבודה והוצאות הדרושים לביצוע תקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי 

 רואים אותן כנכללות כבר במחיר שכר העבודה. –

 החלוקה לסוגים תהיה לפי קביעת המזמין. .33.5

 . עה הכספיתלהצ 3לסעיף לפי קביעת המפקח, בהתאם יתבצע התשלום  .33.6

 ביצוע העבודות והחזרת השטח בתום תקופת החוזה  .34

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בקצב הדרוש לרבות עבודה במשמרות רצופות וזאת לצורך  .34.1

השלמת העבודות תוך המועד שקבע המפקח. אם בכל זמן שהוא שהמפקח  בדעה שקצב ביצוע 
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יודיע המפקח לקבלן בכתב  -להשלמתן העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן בזמן הקבוע, 

והקבלן ינקוט מייד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח השלמת העבודות תוך הזמן שנקבעו 

 להשלמתן ויודיע עליהם למפקח בכתב. 

היה והמפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספיקים בכדי להבטיח את ביצוע  .34.2

תב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהתאם, העובדות בזמן הקבוע, יורה המפקח לקבלן בכ

 והקבלן מתחייב לנקוט בצעדים הדרושים כדי לעמוד בלוח הזמנים על חשבונו . 

רשאי המזמין  -שעות ממועד קבלת הוראת המפקח  24לא מילא הקבלן אחר התחייבותו תוך  .34.3

קבלן אחר או בכל להפקיע ביצוע העבודות מידי הקבלן ולבצע את העבודות כולן או מקצתן ע"י 

 דרך אחרת, על חשבון הקבלן.

והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והמזמין תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות  .34.4

שיחשבו כהוצאות משרדיות והוצאות ניהול, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  15%האמורות בתוספת 

לצורך סעיף זה תהיה לעירייה זכות זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותו מהקבלן בכל דרך אחרת 

 מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים הנמצאים במקום העבודות. 

אם יהיה צורך לדעת המזמין או המפקח, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי  .34.5

שנקבע תחילה, יפנה המזמין בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב להחיש הביצוע המבוקש ע"י 

 זמין.המ

בתום תקופת החוזה על הקבלן למסור את השטח במצב טוב, נקי, ללא חוסרים בצמחייה.  .34.6

 הצמחייה תהא רעננה ומטופחת ומערכת ההשקיה תקינה וכו', לשביעות רצונו של המפקח. 

 השקיה ונוהלי השקיה .35

ו/או כל  הערה: ידוע כי מצב המים כיום במדינה בעייתי, וכי כל שינוי ו/או הוראה של רשות המים .35.1

גורם מוסמך במדינה יחייבו את הקבלן והמזמין והצדדים יפעלו בהתאם. אם כתוצאה מהוראות 

אלו המזמין תקטין ו/או תשנה את העבודה לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה בשל כך כלפי 

 המזמין ו/או מי מטעמו.

קיה ויודיע למפקח עם תחילת עבודתו של הקבלן על פי הסכם זה יבדוק הקבלן את מערכת ההש .35.2

ימים מתחילת עבודתו על כל פגם הדורש תיקון. הקבלן יגיש למפקח רשימת  30 -לא יאוחר מ

 פגמים הדורשים תיקון והקבלן יתקן על חשבונו את הדרוש תיקון.  

 הקבלן מתחייב להשקות עפ"י החוק ותקנות רשות המים .  .35.3

ודש אוקטובר את דוח צריכת המים + הקבלן יגיש למפקח בסוף חודש נובמבר עם הגשת חשבון ח .35.4

מ"ק  700קריאת המונה( של מונה הגינון. היה והייתה צריכת מים חריגה בעונת ההשקיה,  מעל 

לדונם גינון יהא המזמין רשאי  לחייב את הקבלן בתשלום עלות מ"ק מים לפי טבלת מחירים 

מ"ק לדונם לבין  700  המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של רשות המים, בגין ההפרשים בין

 החיוב בפועל.
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השקיה ממרכז מערך ההשקיה של עיריית ירושלים יהיה בניהול ותפעול של עיריית ירושלים או  .35.5

לחילופין של הקבלן ע"י מפעיל ההשקיה  המוסמך ע"י חברת הבקרה היצרנית ובאחריות הקבלן 

והייתה צריכת מים חריגה היה והקבלן פתח מים באופן ידני ולא דרך מערכת הבקרה המרכזית, 

מ"ק לדונם גינון יהא המזמין רשאי לחייב את הקבלן בתשלום עלות  700בעונת ההשקיה,  מעל 

 לעיל.  38.4מ"ק מים לפי טבלת מחירים המתפרסמת מעת לעת, כאמור בס"ק 

הקבלן והמפקח יבצעו נוהל מסודר של פתיחת עונת ההשקיה וסגירת העונה. בסוף עונת ההשקיה,  .35.6

ור הקבלן את מערכת ההשקיה בתאום עם המפקח ויבוצע רישום מדויק ביומני העבודה של יסג

יום  21מספר מד המים, צריכת המים, תאריך הסגירה , אפיון החלקה, מיקום מדויק ומצב פיסי. 

לאחר הגשם האחרון, אם לא נתנה הוראה אחרת מהמפקח, יבוצע נוהל פתיחה של המגופים 

 ע רישום מדויק ביומני העבודה כפי שנעשה בנוהל הסגירה.בתאום עם המפקח ויבוצ

 בקרת השקיה  .36

בקרת ההשקיה תוחזק ותנוהל ע"י עיריית ירושלים כולל אספקת המים והקבלן מחוייב לעבוד  .36.1

 מול מפעילי ההשקיה של עיריית ירושלים ולבצע את הנחיותיו.

זקת הקבלן בכל עת החברה לפיתוח מזרח ירושלים רשאית להעביר את בקרת ההשקיה לאח .36.2

 שתחפוץ ,התשלום בגין שרות זה בהתאם לכתב הכמויות.

הקבלן אחראי להקמת הממשקים בין מערכות התקשורת של מערכות ההשקיה של הקיימות   .36.3

ותחזוקה השוטפת  של מערכת הבקרה )בהתאם למערכת הקיימת( מוטרולה או אגם   כולל הצגת 

 כל שנה(התקשרות שנתית עם החברות )חידוש ההסכם 

הקבלן יהיה אחראי על ההשקיה  ומערכות ההשקיה ממרכז הבקרה דרך הבקרים ,ראש  .36.4

 המערכת( ועד אחרון אביזרי מוצאי המים בשטח.

הקבלן יחתום על הסכם שנתי לניהול, תפעול, אחזקה ושרות/ביטוח עם חברה מוסמכת ע"י  .36.5

כם הכולל מרכז בקרה, היצרן. השרות והביטוח יהיו על כל המערכות התומכות בהשקיה בהס

קצה, סולנואידים, יחידות אספקת אנרגיה חלופית וחיבורים לעמודי תאורה -מרכזיות, יחידות

 ו/או למרכזיות תאורה.

עם תחילת עבודתו של הקבלן על פי הסכם זה יבדוק הקבלן את מערכת ההשקיה ויודיע לפמ"י,  .36.6

קון. הקבלן יגיש למנהל רשימת ימים מתחילת עבודתו, על כל פגם הדורש תי 30-לא יאוחר מ

 פגמים הדורשים תיקון. 

פמ"י אינה מתחייבת לתקן את הפגמים הנ"ל והקבלן יהיה חייב להשקות את שטחי הגינון גם   .36.7

אם לא יתוקנו הפגמים הנ"ל. לא הודיע הקבלן תוך פרק הזמן הנקוב לעיל על פגמים במערכת 

 ההשקיה יחשב הדבר כאילו אין פגמים. 

 ת הגן ומערכות ההשקיה לקבלן נוהל מסיר .37



 2/2020 מכרז מס'

 71 

הקבלן שזכה במכרז יסייר בשטחים ויבדוק את כל האתרים ומערכות ההשקיה, במהלך הסיור  .37.1

יכין הסתייגויותיו לגבי מערכות ההשקיה ומצב השטחים והצורך בהשלמות ותיקונים עד להבאת 

 השטח למצב תקין.  

בלן והמפקח סיור לאימות הרשימה ימים לאחר מתן צו התחלת עבודה, יבצעו הק 7לא יאוחר מ .37.2

ולהגדרת הצרכים.  לאחר הסיור, לא יתקבלו ערעורים מצד הקבלן למשך כל תקופת החוזה 

 הנובעים ממצב הפארק ומערכות ההשקיה.

על הקבלן לקחת בחשבון ביצוע עבודות התחזוקה השוטפת, גם בשולי מקומות עבודה, דהיינו  .37.3

ם וזאת על חשבונו בלבד, כמובן על קבלן לטפל בעצים מטר מחוץ לגבולות המוגדרי 5.0בטווח 

 הנטועים ברחבי האתרים שבתחום אזור אחזקתו .

הינו נטו ואחזקת שולי השטח לא נחשבים כשטח גינון  השטח המדוד לעניין תשלוםבכל מקרה  .37.4

לעניין חישוב גודל שטחי גינון ותשלום. "השטח המדוד" לעניין סעיף זה, ייקבע בהתאם לנתונים 

 המופיעים במסמך ד' למכרז.

למזמין יש הזכות להתקשר לקבלן הביתה ולהזעיקו גם אחרי שעות העבודה הרגילות לבצוע  .37.5

עבודות חירום כולל ימי מנוחה. במקרה זה יהיה על הקבלן לבצע את העבודות באופן מיידי ואף 

כל סוג שהוא אם פירוש הדבר לבצע את העבודה בשעות הלילה. לקבלן לא תהיה עילה לתביעה מ

בגין הזעקתו ובגין ביצוע העבודה על ידו בשעות הלילה, אף  אם יסתבר שהזעקתו של הקבלן 

הייתה בטעות, דהיינו שהעבודה לא הייתה עבודת חירום ו/או לא היה צורך כלל בביצוע עבודה 

 כלשהי. 

 תנאים, אופני מדידה ותשלום מיוחדים .38

 עבודות תחזוקה ואחזקת גינון וניקיון .38.1

כתב הכמויות יחשב כמכסה את ערך ההוצאות הכלליות של כל העבודות האחזקה  סך  .38.1.1

 אשר המזמין רשאי להזמין בהתאם לתנאי החוזה. 

 שתילות מילואים ושתילות עונתיים מעת לעת באזורי עבודתו של הקבלן  .38.1.2

 עבודות ערב, לילה, שבת, חג ומועד אם יידרשו כתוצאה מדרישת המזמין. .38.1.3

 נון .ניקיון של שטחי הגי .38.1.4

 פעילויות אחרות שפורטו בתנאים אך לא נזכרו בסעיף זה. .38.1.5

 הבטחת גישה בטוחה למבנים ולחצרות. .38.1.6

 עבודה שלא תימדד בנפרד  .38.2

כלולות זה,  מודגש כי העבודות המפורטות להלן,  בכפוף לאמור בהערות הכלליות למפרט  .38.2.1

לם עבורן בנפרד. , גם מבלי היותן מפורטות, הן לא יימדדו בנפרד ולא ישוכבר בשכר החוזה
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יודגש כי רשימה  שלהלן אינה ממצה ויתכנו עבודות נוספות, אשר אינן מנויות  להלן, 

 הכלולות בשכר החוזה, אע"פ שאינן  מפורטות להלן:

 תיאום מול הרשויות וכל הגורמים המעורבים בפרויקט. .38.2.2

ות אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח )אבטחה נגד תאונ .38.2.3

 וסדרי בטחון כגון: מחסומים, מעקות/גדרות לפי דרישת הרשויות, פנסי אזהרה.(

הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן, עצים, גדרות, צנרת כבלים, תאי ביקורת עמודי  .38.2.4

 תאורה, גופי תאורה, כולל כל האמצעים הטכניים  הנדרשים לשם ביצוע.

ע"י הקבלן לרבות עמודי תאורה, ההגנה , שמירה, השגחה והגנה על מערכות המבוצעות  .38.2.5

 כבלים, ג"ת וכיוב' וזאת עד למסירה סופית.

 סידורי ניקוז ארעי. .38.2.6

 הכנת דרכים ארעיות. .38.2.7

הכנת חישובי כמויות, והגשת חשבונות במחשב בתכנת "חישוב כמויות מאושרת ע"י  .38.2.8

 המזמין".

 בדיקות מעבדה ומעבדת שדה; את התשלומים למעבדה ישלם הקבלן. .38.2.9

וחה למבנים ולחצרות מתן פתרונות גישה להולכי רגל בשטח העבודה הבטחת גישה בט .38.2.10

 )לא יוכל הקבלן לסגור כניסות הולכי רגל למבנים, חצרות, מבנים ציבוריים ופרטיים.

 ניקיון שוטף. .38.2.11

 פעילויות אחרות שפורטו בתנאים אך לא נזכרו בסעיף זה. .38.2.12

 זה 41תחולת הסעיפים המפורטים בסעיף  .38.3

אמור בסעיף זה  בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת מוסכם ומוצהר בזה כי ה .38.3.1

טופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיוצר  -כל שהיא את האמור במסמך ב' 

יחולו הוראות מסמך  -סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף זה לבין האמור במסמך ב' 

 זה.  

 ים מס ערך מוסף.המחירים הנקובים במכרז/חוזה זה אינם כולל .38.3.2

 הגשת חשבונות  .39

חשבון אחזקת גינון יוגש בחשבון מסכם  חודשי בהתאם לטופס הצעת המחירים המצ"ב לחוזה   .39.1

 הנ"ל מלווה בדפי יומן  חתומים ע"י המפקח ומנהל העבודה של הקבלן.

 תקופת הביצוע .40
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תקופת תקופת החוזה הינה לשנה ממועד חתימתו. לפמ"י בלבד שמורה האופציה להאריך את  .40.1

החוזה לתקופות נוספות, בכל פעם לתקופה של שנה נוספת ו/או כל חלק ממנה. לפי שיקול דעתה 

שנים ממועד מתן צו  5הבלעדי, ובלבד שסך כל תקופת העסקה כולל תקופות  ההארכה לא יעלו על 

תחילת עבודה בקשר עם חוזה זה. הוראות החוזה יחולו על כל תקופה מתקופות ההארכה לכל 

 ן ודבר, בשינויים המחויבים. עניי

היה כפי שיקבע ת למכרז ולהסכם ההתקשרות,שיוזמנו בהתאם  ,תקופת הביצוע לעבודות הפיתוח .40.2

 ע"י המזמין מיום קבלת צו התחלת העבודה; תקופה זו כוללת גם את משך ההתארגנות של הקבלן. 

ם תאושר הארכת תקופת הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, לרבות בגין ניהול מתמשך, גם א .40.3

 הביצוע בנסיבות שאינן באשמתו. 

 פיצויים מוסכמים מראש .41

בלא לגרוע מכל זכות העומדת לפמ"י ומכל סעד אחר העומד לזכותה בהתאם להסכם ההתקשרות  .41.1

ולפי כן דין, ובנוסף לזכויותיה, כאמור, מוסכם על הצדדים, כי פמ"י תהיה רשאית  –מסמך ב'  -

 י מוסכם בגין כל הפרה מההפרות המפורטות להלן, בהתאם לנקוב בטבלה. לחייב את הקבלן בפיצו

 ש"ח יחידות ליחידה פיצוי מוסכם -  סעיף ההפרה סעיף 'מס

 - 1000 לכל מקרה אי קבלת אישור להעסקת קבלן משנה 1

 -150 לכל מקרה אי תקשורת עם המפקח 2

 -500 לכל מקרה אי נקיטת אמצעי בטיחות התקנה/סימון/לבוש 3

 - 200 לכל מקרה אי העסקת עובדים עם ביגוד יצוג הקבלן 4

 - 500 עובד/ליום אי העסקת עובדים בכמות הנדרשת 5

 - 700 עובד /ליום העסקת עובד בניגוד להוראת המפקח 6

 - 700 לכל מקרה אי הפסקת עבודה לאחר הוראת מנהל 7

 5,000- לכל מקרה דיווח שקרי לכל מקרה 8

 - 1000 לכל מקרה ית במקום ממוחשבתהשקיה ידנ 9

 - 500 מקרה/ליום אי סיום שתילה במועד/שתילה לא עפ"י מפרט 10

אי עקירת עצים/ שיחים )זרעים( כגון: ושינגטוניה, סוגי שיטה  11

 אזדרכת ולנטנה בר.

 - 300 לכל מקרה

 - 500 לכל מקרה אי עישוב/עישוב לקוי )בהתאם להגדרת החוזה( 12
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 - 300 לכל מקרה ול/טיפול לקוי בעציםאי טיפ 13

 - 5000 לכל מקרה פגיעה בעץ במהלך עב' הגורמת לכריתתו 14

 - 3000 לכל  משאית פינוי פסולת לאתר לא מורשה 15

 - 2000 לכל מקרה אי פינוי גזם או פסולת במועד/מייד עם גמר העבודה 16

 -200 ארון/ליום אי סגירת ארונות השקייה ונעילה 17

 - 1000 מקרה/ ליום נזילת מים חוזרת או השקיה שלא בשעות המותרות 18

 - 1000 מקרה/ ליום ביום טיפול אי טיפול ו/או טיפול לקוי 19

 - 500 מקרה/ ליום אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד לכל מקרה 20

 - 300 מקרה/ ליום אי השלמת העבודות בהתאם לתוכנית עבודה לכל יום 21

 - 500 לכל מקרה ודה בציוד לקוי או לא מאושרעב 22

 - 200 לכל יום לכל יום עבודה אי החלפת רכב שאינו מתאים להגדרתו 23

אי ביצוע ניקיון שוטף  כנדרש, אי פינוי פחים, אי החלפת  24

 שקיות אשפה

 - 1500 לכל יום

 - 500 לכל מקרה אי ביצוע ניקיון שטחים פתוחים  25

לכל  ילטור לקוי של ערוגות במועדאי קילטור / ק 26

 מקרה/יום

300 - 

 - 300 לכל מקרה אי ביצוע דישון/זיבול במועד 27

 - 300 לכל מקרה אי תמיכה/ייצוב עץ 28

 - 1000 לכל מקרה חיתוך שורשים ללא תיאום וקריעתם 29

 - 1500 לכל מקרה פגיעה בעץ במהלך עבודות 30

דקל, אי ביצוע טיפול מונע  אי הורדת כפות דקלים, אי גיזום 31

 לחדקונית הדקל 

 - 500 לכל עץ

טיפול לקוי במערכת השקיה, ממטירים, פיות, ר אש מערכת,  32

 שלוחות טפטוף וכדו

 - 500 לכל מגוף
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 חותמת וחתימת הקבלן ________________    תאריך ____________

  -10,000 לכל עץ כריתה/העתקה של עץ ללא היתר או אישור 33

 - 500 לכל מקרה אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד לכל מקרה 34

 - 300 לכל יום אי השלמת העבודות בהתאם לתוכנית עבודה לכל יום 35

 - 500 לכל יום עבודה בציוד לקוי או לא מאושר 36

 - 200 לכל יום לכל יום עבודה אי החלפת רכב שאינו מתאים להגדרתו 37

 - 500 לכל מקרה לא תקני / מתאים. –התקנת אביזר / רכיב  38

 - 1000 לכל מקרה תיאום וקריעתם חיתוך שורשים ללא 39

 5,000- לכל מקרה ביצוע עבודה שלא בהתאם להוראות החוזה לכל מקרה 40

 5,000- לכל מקרה ביצוע עבודה שלא בהתאם להוראות בטיחות לכל מקרה 41

השלכת פסולת באתר שאינו מאושר לכל מקרה ויחוייב בפינוי  42

 כל הפסולת שנמצאה באתר בו השליך פסולת.

 25,000- לכל מקרה

 5,000- לכל מקרה ביצוע כריתה ללא היתר  לכל מקרה. 43

שעות   24אי אספקת עובד במועד לביצוע עבודות חריגות תוך  44

 לכל יום איחור.

-500 לכל יום  

אי העברת דיווח הקבלן למפקח על ביצוע העבודות והגשת  45

 יומן עבודה  לכל יום איחור בהגשת היומן.

 2000- לכל יום
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 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים – 2-'מסמך ג 
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למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע 

 עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

 

 

 2-מסמך ג'
 (מיוחדים פרט טכני מיוחד ואופני מדידה)מ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ

 



 2/2020 מכרז מס'

 77 

 כללי

 פרקי המפרט הכללי מהווים חלק בלתי נפרד ממסמך זה ומהווים השלמה של המפרט המיוחד המצ"ב. 

 המפרט הכללי במהדורתו החדשה בהתאם לפרקים הבאים:

 מהדורה שם הפרק מספר הפרק

 2009 מוקדמות 0

 2009 גינון והשקיה 41

 2001 ת גניםאחזק 41.5

 פרקי המפרט המיוחד  זה  מהווים חלק בלתי נפרד  מהמפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון 

 אחזקת שטחים פתוחים, שטחי גינון ומערכות השקיה -אחזקה – 41.5פרק 

במפרט הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה )לא מצורף(, וייקרא בצרוף למפרט מיוחד זה  41.5פרק 

ה של העבודות בהתייחס לעבודות אחזקת האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט המהווה הרחב

 בכתב הכמויות.

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה 

 בהתאם למסמכי החוזה.

 להלן:בהתאם לסעיפים ש, , מהדורתו החדשה41.5המפרט המיוחד מסתמך על פרק 

 כללי 41.5.0

 עצים, חורשות ושדרות 41.5.1

 מדשאות 41.5.2

 שיחים, מטפסים, וצמחי כיסוי מעוצים 41.5.3

 ורדים 41.5.4

 פרחים עונתיים 41.5.5

 צמחי  חוץ במצעים מנותקים) משטחים, מרפסות ,גגות, ומיכלים( 41.5.6

 ללא השקיה קבועה -צמחייה בצידי דרכים 41.5.7

 טיפול והדברת עשבים בשטחים סמוכים לשטחי צמחייה תרבותית 41.5.8

 מערכות השקיה 41.5.9

 דילול מדשאות 41.5.207

 אוורור מדשאות 41.5.208

 

 3סעיף סעיפים חריגים אשר אינם לבצוע במסגרת האחזקה השוטפת אלא ישולמו בנפרד בהתאם ל

 :להצעה הכספית

 יועץ מומחה 41.5.015

 חול ובקרקעכיסוי ב 41.5.211

 שיזרוע 41.5.213
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 כללי .1

בסעיפים המצוינים לעיל  מחייבים אלא אם צוין אחרת  41.5כל ההוראות במפרט הכללי פרק  .1.1

 במפרט המיוחד.

 .41.5השטחים הפתוחים ושטחי הגינון יתוחזקו בכל עת בהתאם למפרט הכללי פרק  .1.1.1

י השטח , מדרכות, שבילים, הקבלן יטפל בהיבט הגנני  ותחזוקת האתר בכל אתר, כולל שול .1.1.2

מיסעות, חצרות, משטחים, תעלות ושוליהם, כל הכניסות והמעברים אל האתרים  וכל 

מטר מהשטח המגונן או המטופל ועד שולי המדרכה גם אם  5הכלול בו עד למרחק של 

מטר.)בכל מקרה שולי השטח לא יחשבו כשטח גינון לעניין חישוב גודל  5הרוחב עולה על 

נון( רמת תחזוקת השטחים תתבצע בהתאם למפרט המיוחד )ולאמור במפרט שטחי הגי

 . 41.5הכללי פרק 

הקבלן יטפל בהיבט הניקיון  בכל אתר, כולל שולי השטח , מדרכות, שבילים, מיסעות,  .1.1.3

חצרות, משטחים, תעלות ושוליהם, כל הכניסות והמעברים אל האתרים  וכל הכלול בו עד 

מטר.)בכל  5ופל ועד שולי המדרכה גם אם הרוחב עולה על מטר מהשטח המט 5למרחק של 

מקרה שולי השטח לא יחשבו כשטח גינון לעניין חישוב גודל שטחי הגינון( רמת הניקיון  

 . 41.5תתבצע בהתאם למפרט המיוחד )ולאמור במפרט הכללי פרק 

ליזם , למען הסר ספק הקבלן אחראי לכל השטחים שבאחזקתו כולל הסדרה ותיקון של  ונד .1.1.4

נזקים, בלאי של  כל השטחים המגוננים, הצמחייה ומערכות ההשקיה. החזרת המצב 

 לקדמותו וזאת ללא כל תמורה נוספת 

למען הסר ספק הקבלן אחראי לכל סוגי הצמחייה שבאחזקתו כולל דשאים, פרחים,  .1.1.5

כן כולל טיפול שוטף ו–דקלים, ועצים  כולל עצים בוגרים בכל גובה ונפח שהוא  שיחים,

טיפול שאינו שוטף כגון גיזום ופינוי ענפים שנפלו או מהווים מכשול, טיפול במזיקים 

ובמחלות עלים, טיפול מונע, דישונים וכיוצ"ב .  וכן החזרת המצב לקדמותו  כל זאת ללא כל 

 תמורה נוספת . 

למען הסר ספק הקבלן אחראי להכין את כל השטחים שבאחריותו לאירועי מזג אויר  .1.1.6

ם )שלג, רוחות, גשמים( העבודה כוללת גיזומים, כיסוחים, הורדת פירות, תמיכות, קיצוני

 קשירות, חיזוקים, פינויים, חסימות, וכל עבודה שיורה המפקח.

למען הסר ספק הקבלן אחראי לשיקום והחזרה לקדמותם של כל השטחים שבאחריותו  .1.1.7

חר אירועי פסטיבלים, אירועי לאחר אירועי מזג אויר קיצונים )שלג, רוחות, גשמים( וכן לא

תרבות, חגים ומועדים ,העבודה כוללת גיזומים, כיסוחים, חידוש השקיה ותיקון מערכת 

ההשקיה שנפגעה, שיקום דשאים, הורדת פירות, ניקיונות, פינויים, תמיכות, קשירות, פינוי 

 חסימות, וכל עבודה שיורה המפקח.

מאושר ע"י המפקח , בכל מקרה אין להשאיר הקבלן יפנה את הגזם והפסולת לאתר  ריכוז  .1.1.8

 פסולת או גזם בסוף יום עבודה ברחבי האתרים.
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מספר העצים והצמחים הקיים בתחילת ההסכם ישמר לאורך כל תקופת האחזקה . עצים  .1.1.9

שימותו או יתנוונו יוחלפו באחרים מאותו סוג מין וגודל, למעט אם אושר אחרת על ידי 

 וי יוחלפו באחרים, על פי אישור המפקח. המפקח. עצים שלא יתפתחו כרא

יום מכניסתו לעבודה, תוכנית  30הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית עבודה שנתית תוך  .1.1.10

 המפרט הבנמשרדי.  41.5העבודה תהיה בהתאם לאמור בפרק  

הקבלן יגיש למפקח בסוף חודש נובמבר עם הגשת חשבון חודש אוקטובר את דוח צריכת  .1.1.11

ם של השנה הקלנדרית הקודמת של כל הפארק, היה והייתה צריכת מים מים+ קריאת מוני

מ"ק לדונם גינון יהא  700חריגה בעונת ההשקיה )אפריל עד סוף אוקטובר(. בצריכה מעל 

המפקח רשאי לחייב את הקבלן בתשלום עלות מ"ק מים לפי טבלת מחירים המתפרסמת 

 עודפת, כאמור.מעת לעת באתר האינטרנט של רשות המים בשל הצריכה ה

"אחריות כוללת על תחזוקת הגינון באתרים על כל מסגרת העבודה באתרים הינה  .1.1.12

 .המשתמע מכך"

הקבלן יטפל ויביא את השטחים למצב שיתאימו לדרישות החוזה תוך חודשים מתחילת  .1.1.13

עבודתו כולל כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם ללא כל תמורה נוספת וזאת ללא קשר 

 טח ע"י הקבלן.למצב קבלת הש

 טיפול במניעת התפתחות של עשבייה וצמחייה לא רצויה באזורים שאינם מגוננים. -גינון אחזקת .1.2

כל פעולת הדברה  במידה ותידרש תתבצע בהתאם לתוכנית עבודה  שיכין הקבלן ויאשר  .1.2.1

ימים  מראש על עבודות הדברה. המדביר יהיה מוסמך  7המפקח, על הקבלן להודיע לממונה 

עודות מתאימות כנדרש עפ"י דין. על הקבלן לבצע טיפולים מונעים להדברת עשביה ובעל ת

וכן ינוקו השטחים באופן שוטף ורצוף מעשבייה וצמחייה לא רצויה. כל העבודות תתבצענה 

. יש לציין כי עבודות ההדברה והפינוי תבוצענה 41.5כמפורט  במפרט הבינמשרדי בפרק 

ס"מ  5יעלה על גובה של  לאהעשבים והצמחייה הלא רצויה  ברציפות באופן שיבטיח כי גודל

תחום הביצוע לעבודות אלו, סמ"ר למ"ר.  5-יותר מ לאס"מ. ובשטח של  5וקוטר של 

בכל שטחי הבור הבלתי מגוננים שיוגדרו ע"י המפקח. בכל תחום השטחים  כמפורט להלן.

מעגלי תנועה, שבילים,  הסלולים ו/או המחופים כולל מדרכות, שולי מסעה, איי תנועה,

 רחבות.

ניקיון  מלא של תחום הביצוע המפורט, וכל שטח שיוגדר ע"י המפקח.  - רמת הסף הנדרשת .1.2.2

מעשבייה וצמחיה לא רצויה כמפורט באופן שגודל העשבים והצמחייה הלא רצויה לא יעלה 

 סמ"ר למ"ר. 5ס"מ בסך של לא יותר מ  5ס"מ וקוטר של  5בשום מקרה על גובה 

טיפול בצמחיה רצויה בתחום  -טיפול אקולוגי באזורים טבעיים–ול בשטחים פתוחים טיפ .1.3

שטחים פתוחים כדוגמת חורשות, מדרונות, שטח ירוק פתוח וכל אלמנט צמחי שאינו נמצא 

 בקטעי הגינון המסודרים  

, כללי: שטחים פתוחים אשר פמ"י  מעוניינת לשמר  ולאפשר התפתחות צמחייה או עשבייה .1.3.1

 תית  ו/או רב שנתית לאורך כל השנה או רק בעונות מסוימות.חד שנ
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הצמחייה הנמצאת השטחים הפתוחים תיגזם ותתוחזק באופן שישמר המרחק המתאים  .1.3.2

מטר מעל  2.5מנתיבי התנועה של כלי רכב והולכי רגל, לרבות שמירת אזור נקי לגובה של 

רה של שילוט, תימרור, גדרות מטר לפחות בנתיבי תנועה, תמנע הסת 5 -נתיבי הולכי רגל ו

בטיחות, רמזורים או כל אביזר בטיחותי אחר, וזאת על מנת לאפשר את ראייתם ממרחק 

 מטר לפחות מנתיב הנסיעה הקרוב לשוליים  150של 

הצמחייה הנמצאת בשטחים הפתוחים תכוסח ותתוחזק באופן שלא תהווה סכנה  .1.3.3

 .בטיחותית, סכנת שריפה, או כל מפגע בטיחותי אחר

על הקבלן לדאוג ששטחי האתרים  יהיו נקיים מפסולת, לכלוך, עשבים, צמחיה לא רצויה  .1.3.4

בכל עת. הקבלן ישמור על העצים והצמחים במצב טוב ותקין ויספק את הטיפול המרבי 

 להתפתחות טובה של הצמחים. 

הטיפול בשטח יכלול  : כיסוח וחרמוש עשביה עונתית חורפית לאחר הפריחה )בחודש  .1.3.5

ל(, או רב שנתית גבוהה,  גיזום שיחים שמפריעים לנוף או למעבר, הרמת נוף לעצים, אפרי

 גיזום עצים בכל נפח וגובה ,גיזום סטנטציה בעצים, סילוק  ופינוי הגזם. 

הקבלן ידאג לתקינות, שלמות , ניקיון ותחזוקה של כל האלמנטים הדוממים בשטחים  .1.3.6

 רזיות ,שערים, גדרות ועוד הפתוחים כגון ספסלים, אשפטונים ,מעקות, ב

 במפרט הכללי לאחזקת גנים. 41.5והכל כמפורט בפרק  .1.3.7

תחום הביצוע לעבודות אלו, כמפורט להלן: בכל שטחי האתרים המוגדרים כשטחים  .1.3.8

שטחי  -מ' לכל כיוון.  רמת הסף הנדרשת  5 -אקסטנסיביים קבלן, כולל שולי האתרים  כ

מני מצוקה, יובש  או  מחלה. העצים יראו חיוניים, האתרים יהיו במצב טוב ומטופח, ללא סי

 ללא עשבייה ו/או צמחיה לא רצויה.

 פירוט שרותי הניקיון בשטחים הפתוחים המוגדרים כניקיון שוטף: .1.4

ניקוי ואיסוף אשפה ופסולת, בכל השטחים הפתוחים ושטחי הגינון ,איסוף גללי כלבים  .1.4.1

המרוצפים איסוף פסולת מהפחים  בשבילים, במדשאות  ניקיון המשטחים המגוננים ו

ופינויים בשקיות ניילון מתאימות לתוך מתקן איסוף אשפה  חל איסור מוחלט של הוצאת 

פסולת בתפזורת, החלפת שקיות ניילון בכל הפחים, כמפורט להלן )אספקת השקיות ע"ח 

 הקבלן(.

גבוהה כולל  ניקיון רציף באזור ובנוסף ריקון הפחים בתדירות -אזורי ישיבה, פרגולות  .1.4.2

 טיאוט ושטיפת מעברים, שבילים 

איסוף עלים ולכלוך בתוכו וסביבתו, איסוף ומשיה של חומרים צפים/  -גופי מים ומזרקות   .1.4.3

 שקועים בבריכה ואינם קשורים לאופי הבריכה.

 איסוף אשפה וגירוף )היכן שיש חול/אדמה(  -שטחי אדמה/חול .1.4.4

כולל שילוט, פחים, ספסלים ,מעקות   דומם: ניקוי כל אלמנטי הדומם שטחי הגינון .1.4.5

 ,הצללות, עמודונים, מחסומים, גידור, וכו
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וכן כל פח  11:00בכל יום יוחלף הניילון עד השעה  -פחים :החלפת ניילונים בפחים  .1.4.6

יוחלף הניילון ובסוף יום עבודה יוחלפו כל הניילונים בפחים, שטיפת  3/4 -שהתכולה מגיעה ל

לשמירת ניקיונם מידי יום, הקבלן יספק ניילונים לאשפה  פחי אשפה בחומרים מתאימים

 לפחי האשפה וכן לחלוקה למבקרים הרבים בסופי שבוע ,בלילות צום הראמדן  וחגים.

 מועדי ביצוע מתן השירותים וכח האדם הנדרש: .1.4.7

באזורים המוגדרים לניקיון שוטף יועסקו  עובדי ניקיון במשך כל ימות השנה )למעט יום  .1.4.8

 רוגין , שני עובדים בכל יום  כולל סופי שבוע וחגים .כיפור( לסי

  11:00ועד  7:00בין השעות   פיצול ראשון מרס( -חורף ) נוב'

  19:00ועד  15:00בין השעות   פיצול שני מרס( -חורף ) נוב'

  11:00ועד  7:00בין השעות   פיצול ראשון אוק'(–קיץ) אפריל 

  21:00ועד 17:00השעות  בין  פיצול שני אוק'(–קיץ) אפריל 

 

 פירוט שרותי הניקיון בשטחים הפתוחים המוגדרים כניקיון יומי: .1.4.9

 11:00באזורים המוגדרים לניקיון יומי יתבצע הניקיון ע"י עובדי הגינון בכל יום עד השעה  .1.4.10

האתרים מכל פסולת שהיא )ניירות, שקיות, עטיפות, חיתולים, עלים, ענפים, אבנים,  ינוקו

ם בכל שטחי הגינון והשטחים הפתוחים כולל כניסות ויציאות לגנים, מדשאות צואת כלבי

 ,שטחי גינון, רחבות ,אזורי משחק, מדרכות, שבילים, תעלות, או כל אלמנט דומם אחר.

ניקוי ואיסוף אשפה ופסולת, בכל השטחים הפתוחים ושטחי הגינון ,איסוף גללי כלבים  .1.4.11

גוננים והמרוצפים איסוף פסולת מהפחים  בשבילים, במדשאות  ניקיון המשטחים המ

ופינויים בשקיות ניילון מתאימות לתוך מתקן איסוף אשפה  חל איסור מוחלט של הוצאת 

פסולת בתפזורת, החלפת שקיות ניילון בכל הפחים, כמפורט להלן )אספקת השקיות ע"ח 

 הקבלן(.

בתדירות גבוהה כולל  ניקיון רציף באזור ובנוסף ריקון הפחים -אזורי ישיבה, פרגולות  .1.4.12

 טיאוט ושטיפת מעברים, שבילים 

איסוף עלים ולכלוך בתוכו וסביבתו, איסוף ומשיה של חומרים  -גופי מים ומזרקות   .1.4.13

 צפים/ שקועים בבריכה ואינם קשורים לאופי הבריכה.

 איסוף אשפה וגירוף )היכן שיש חול/אדמה(  -שטחי אדמה/חול .1.4.14

י הגינון  כולל שילוט, פחים, ספסלים ,מעקות דומם: ניקוי כל אלמנטי הדומם שטח .1.4.15

 ,הצללות, עמודונים, מחסומים, גידור, וכו

שטיפת פחי  11:00בכל יום יוחלף הניילין בפח עד השעה  -פחים :החלפת ניילונים בפחים  .1.4.16

אשפה בחומרים מתאימים לשמירת ניקיונם פעם בשבוע , הקבלן יספק ניילונים לאשפה 

 למבקרים הרבים בסופי שבוע ,בלילות צום הראמדן  וחגים.לפחי האשפה וכן לחלוקה 
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 טיפול בשטח גינון ללא מערכת השקיה )אקסטנסיבי(כולל ניקיון יומי. .1.5

על הקבלן לדאוג ששטחי האתר יהיו נקיים מפסולת לכלוך, עשבים, צמחיה לא רצויה בכל  .1.5.1

מרבי עת. הקבלן ישמור על העצים והצמחים במצב טוב ותקין ויספק את הטיפול ה

 להתפתחות טובה של הצמחים. 

הטיפול בשטח יכלול ניקיון עשביה חד ורב שנתית וסילוקה, קילטור ותיחוח השטח פעמים  .1.5.2

בשנה, גיזום עצים ושיחים בהתאם לעונה והנחיות המפקח, סילוק הגזם, תמיכת עצים 

ללו את כל והדברת מחלות ומזיקים, השקייה ידנית וע"י מכלית לפי הצורך, עבודות הגינון יכ

 הפעולות הנדרשות על מנת לשמור על המצב הרצוי של שטחי הגינון. 

 במפרט הכללי לאחזקת גנים. 41.5והכל כמפורט בפרק  .1.5.3

תחום הביצוע לעבודות אלו, כמפורט להלן: בכל שטחי האתרים המוגדרים כשטחים  .1.5.4

 מ' לכל כיוון.   5 -אקסטנסיביים קבלן, כולל שולי האתרים  כ

שטחי האתרים יהיו במצב טוב ומטופח, ללא סימני מצוקה, יובש  או   -שת רמת הסף הנדר .1.5.5

 מחלה. העצים יראו חיוניים, ללא עשבייה ו/או צמחיה לא רצויה.

 טיפול בשטח גינון כולל מערכת השקיה ידנית או מפוקדת )אינטנסיבי( כולל ניקיון יומי. .1.6

עשבים, צמחיה לא רצויה בכל על הקבלן לדאוג ששטחי האתר יהיו נקיים מפסולת ,לכלוך , .1.6.1

עת. הקבלן ישמור על העצים והצמחים במצב טוב ותקין ויספק את הטיפול המרבי 

 להתפתחות טובה של הצמחים. 

הטיפול בשטח יכלול ניקיון עשביה חד ורב שנתית וסילוקה, קילטור ותיחוח השטח פעמים  .1.6.2

ח ,סילוק הגזם, תמיכת בשנה, גיזום עצים ודקלים  ושיחים בהתאם לעונה והנחיות המפק

עצים והדברת מחלות ומזיקים, טיפול מונע בחדקונית הדקל ,השקייה וטיפול במערכת 

ההשקיה, עבודות הגינון יכללו את כל הפעולות הנדרשות על מנת לשמור על המצב הרצוי של 

 שטחי הגינון. 

החלפת  עבודות האחזקה של מערכות ההשקיה יכללו בין השאר עבודות ניקוי פילטרים, .1.6.3

סוללות במערכות בקרת השקיה, בקרה על כמויות המים, פיקוח על התפקוד השוטף, ניקוי 

קוים ופתיחת חסימות, החלפת טפטפות, או קוים שאינם מתפקדים, יישור וייצוב קווי 

 השקיה וכו'. 

השקייה: ההשקיה תעשה לפי תוכנית הפעלה לכל חלקה ,   התשלום עבור המים יחול על  .1.6.4

יה והצמחייה בגרה ואינה צריכה תוספת השקיה, ינתק הקבלן את מערכת הרשות . ה

ההשקיה בתאום עם הרשות ויבוצע רישום מדויק של תאריך הניתוק ,איפיון החלקה, מיקום 

מדויק ומצב פיסי . בכל מקרה שהצמחייה הקיימת מתה או התנוונה או לא התפתחה כראוי 

פקת המים לצמחיה ויישקם את צמחיה כתוצאה של ניתוק ההשקיה יחדש הקבלן את אס

 ע"ח עד החזרת המצב לקדמותו.

 במפרט הכללי לאחזקת גנים. 41.5והכל כמפורט בפרק  .1.6.5
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בכל שטחי האתרים המוגדרים כשטחים  תחום הביצוע לעבודות אלו, כמפורט להלן, .1.6.6

 מ' לכל כיוון.   5 -אקסטנסיביים קבלן, כולל שולי האתרים  כ

אתרים יהיו במצב טוב ומטופח, ללא סמני מצוקה, יובש  או  שטחי ה -רמת הסף הנדרשת  .1.6.7

ממערכות ההשקיה  90%מחלה. העצים יראו חיוניים, ללא עשבייה ו/או צמחיה לא רצויה. 

מתפקדות ע"י בקר ההשקיה ללא פריצות, כמות המים מותאמת לצמחיה ורמת לחצי מים 

 מותאמים למערכת.

 מת הספר( כולל ניקיון שוטף.טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה )ר .1.7

על הקבלן לדאוג ששטחי הגינון  יהיו נקיים מפסולת ,לכלוך ,עשבים, צמחיה לא רצויה בכל  .1.7.1

עת. הקבלן ישמור על הצמחים במצב טוב ותקין ויספק את הטיפול המרבי להתפתחות טובה 

זום צמחים, גי של הצמחים. הטיפול יכלול גיזום עצים ודקלים, טיפול מונע בחדקונית הדקל,

סילוק הגזם מידית לנקודת איסוף מוסכמת או לחלופין למקום שיורה המפקח, תמיכת 

טיפול  חידוש שתילים, השקיה וטיפול במערכת ההשקיה, עצים והדברת מחלות ומזיקים,

טיפול בשטחי זריעה, טיפול בפרחים רב שנתיים ופרחים עונתיים  חד שנתיים.  בגיאופיטים,

טיפול בשולים, ניקיון עשביה חד ורב  כיסוח, כלול השקיה, דישון וזיבול,טיפול במדשאות שי

שנתית וסילוקה, הדברת פגעים, מילוי שקעים, טיפול במדרונות/שיפועים  )שימור 

קרקע(,יישור, מילוי וייצוב בורות, שקעים או/ו סחף שנגרמו כתוצאה מפגעי מזג אוויר, 

התאם לטופוגרפיה ומבנה הקרקע יש להקפיד על נזקי בעלי חיים וכדומה  והכל ב ,ונדליזם

החזרת מבנה הקרקע לקדמותו. כולל השלמת אדמה התואמת את האדמה הקיימת בשטח. 

טיפול בשורשי העצים) בשטח המגונן בלבד , לא סלול או בנוי(.  יעשה לפי הוראות המפקח 

ורשים, מריחתם  ניסור הש גילוי השורשים, כולל חפירה ידנית ,פירוק ואלמנטים דוממים,

בלקה "בלזם", פינוי הפסולת והשורשים החתוכים והחזרת השטח לקדמותו. עבודות הגינון 

 יכללו את כל הפעולות הנדרשות על מנת לשמור על המצב הרצוי של שטחי הגינון. 

 טיפול מניעה בחדקונית הדקל )לא ישולם בנפרד(  .1.8

ס"מ אשר  3 -ט באורך של כחדקונית הדקל היא חיפושית חומה עם חדק מוארך ובול .1.8.1

ביצים בקדקודיהם של דקלים. הזחלים הבוקעים מן הביצים מכרסמים את  300-מטילה כ

בסיסי כפות הדקלים והתמרים וכמו כן את ליבת העץ עד כדיי המתה של העץ. לחיפושית 

זחלים נטולי רגליים בצבע צהוב עם ראש חום ומבריק. הגולם נראה כסבך של סיבים צפופים 

בע חום כהה המזכיר עלי גפן ממולאים.)עץ נגוע מאבד את הסימטריות שלו, הלולב אינו בצ

גדל ואף קורס ובקצות הלולבים, ההוצים )העלים הסדורים לאורך שדרת הכף( מכורסמים. 

כפות המכורסמות בבסיסן ניתקות לעיתים ונופלות למרגלות העץ. בסיס הכפות מחוררות 

 בוגרות. בנגיעות קשות, כל הכפות יבשות ושמוטות על הגזע.עם גלמים, זחלים וחיפושיות 

החדקונית  -יש להימנע ככל האפשר מגיזום עצי הדקל אלא רק במועדים הרצויים  - מניעה .1.8.2

נמשכת לעצים גזומים, עצים גזומים יש לרסס, במינוני ההדברה שמצויינים למטה, באיזור 

 יסוס ולמרוח משחת גיזום.פעמים בהפרש של שבוע מריסוס לר 3ממנו הם הוסרו 
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הטיפול נעשה בקדקודי הדקל הקנרי ובעצי תמר מצוי הנושא חוטרי קרקע -הדברה )הגמעה( .1.8.3

סמ"ק תמיסה המכילה קונפידור או דומיו )קונפידנס,  20בסמוך לבסיס הגזע. מגמיעים 

 3-סמ"ק סימבוש בתדירות של פעם ב 30סמ"ק +  20במנה של  קודקוד, סייפן, קוהינור וכו'(

ליטר, בעצים צעירים מספיקה  20חודשים. נפח התמיסה הכוללת )עם מים( צריך להיות 

 ליטר תמיסה לקדקוד העץ. 5כמות של 

ישנם כמה דרכים ליישם את הדברת החדקונית: בהחדרה איטית של החומר עד    -יישום .1.8.4

נים להוסיף את החומרים במינו -נגירה לבסיסי הלולב משני צדי העץ, בדקלים מושקים 

יש לרסס  -שהוזכרו באמצעות הגמעה לאזור בית השורשים, בעצי תמר מצוי בעלי חוטרים 

את החוטרים עד כדי הרטבה מלאה ונגירה, באותם מינונים. הורדת החוטרים תעשה רק 

בעונת החורף ואם יש הכרח לעשות זאת, במידה ומסירים חוטרים יש לרסס באותם 

פעמים בהפרש של שבוע ולמרוח משחת גיזום. אפשר  3, המינונים את האזור ממנו הם הוסרו

וולט  12לרסס עם מוט ריסוס טלסקופי השואב את תמיסת הריסוס מדלי באמצעות משאבה 

מ"מ קבוע ע"ג הגזע  16ואשר מגמיעו ישירות לקדקוד העץ.  ניתן גם להציב צינור פוליאתילן 

טפטפות( המתיזות  10טר לשעה )לי 20קשר קצהו האחד מלופף סביב הלולב ובו יש טפטפות 

את התמיסה לקדקוד העץ. הצינור בקצה התחתון שואב את התמיסה מן הדלי באמצעות 

 -מטר ולהגיע לקדקוד הדקל  10משאבה או במרסס מטעים עם רובה ניתן להתיז לגובה של 

 מתאים בעיקר לשטח ציבורי.

 הגמעה פעם בשלושה חודשים .1.8.5

  פעם בשישה חודשים -הדברה)הזרקה( .1.8.6

עץ דקל שמת, חשוב ביותר לגזום את בסיסי הכפות היבשות להגמיע את קדקוד העץ  .1.8.7

 3-בתכשירי הדברה כמתואר לעיל ולעטוף אותו ביריעת פלסטיק הקשורה לגזע. כעבור כ

 חודשים יש לכרות את העץ

 אחזקת מע' השקייה .1.9

כת עבודות האחזקה של מערכות ההשקיה יכללו בין השאר עבודות טיפול בראשי מער .1.9.1

ובארונות ראשי מערכת , ניקוי פילטרים, החלפת סוללות במערכות בקרת השקיה, בקרה על 

כמויות המים, פיקוח על התפקוד השוטף, ניקוי קוים ופתיחת חסימות, החלפת טפטפות, 

תיקון פיצוצים והחלפת צנרת  החלפת פיות, החלפת ממטירים או קוים שאינם מתפקדים,

וכו'. במקרה הצורך ולפי הוראת המפקח יבצע הקבלן השקיה יישור וייצוב קווי השקיה 

 זמנית ללא תוספת תשלום והציוד הקבלן.

 תפעול השקיה ובקרת השקיה .1.10

ההשקיה ותפעול ההשקיה תעשה לפי תוכנית הפעלה לכל חלקה. התשלום עבור המים  .1.10.1

ריות יחול על המזמין ו/או על עיריית ירושלים. כל ניהול מערכת בקרת ההשקיה יהיה באח

עיריית ירושלים,  ממשקים בין מערכות התקשורת של מערכות ההשקיה למרכז הבקרה של 

חברות הבקרה יהיו באחריותו של הקבלן ועל חשבונו ויבוצעו בהתאם למערכת הקיימת 

 . הקבלן ינעל את כל ארונות ראשיההשקיה של עיריית ירושלים והוראות מנהל מערך
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מפתחות.  2עיריית ירושלים"  על חשבונו ויעביר למנהל המערכת במנעול מסטר אחיד דגם "

במקרה של תקלה במערכות ההשקיה , הקבלן  מתחייב לסגור מידית את המים  לתקן את 

התקלה בתוך שעה מהרגע בו גילה את התקלה או מהמועד בו ניתנת לו הודעה בנדון מאת 

כים לכך בעירייה.  והכול מפעיל ההשקיה   וזאת על חשבונו ותוך תאום עם הגורמים המוסמ

 במפרט הכללי לאחזקת גנים. 41.5בפרק כמפורט 

תחום הביצוע לעבודות אלו, כמפורט להלן: בכל שטחי האתרים המוגדרים כשטחים  .1.10.2

 מ' לכל כיוון.   5 -אקסטנסיביים קבלן, כולל שולי האתרים  כ

ובש  או  מחלה. שטחי הגינון במצב טוב ומטופח, ללא סמני מצוקה, י -רמת הסף הנדרשת  .1.10.3

מהשטח ע"י צמחיה, ללא עשבייה ו/או צמחיה לא רצויה. מערכות ההשקיה  100%כיסוי של 

מים מותאמת לצמחיה ורמת לחצי הכמות  ע"י בקר ההשקיה ללא פריצות, 100%מתפקדות 

 מים מותאמים למערכת.

 ניהול, תפעול ואחזקה של מערכות בקרת השקיה  .1.11

 החלטת החברה בלבד וישולם בהתאם לסעיף בכתב הכמויותהערה: סעיף זה יופעל בהתאם ל 

 אופן אחזקת מערכת הבקרה )בסעיף זה: "המערכת"( .1.11.1

כל עבודות האחזקה יבוצעו ע"י החברה היצרנית  והוראות המתקנים המורשים, החברה  .1.11.2

תהיה אחראית על תפקוד מלא של המערכת , ותחליף כל אביזר פגום או הדרוש תיקון או 

תוצאה של בלאי או שסיים חייו כגון סוללות, מצברים, סולנואידים, יח' שצריך החלפה כ

קצה וכל מרכיב במערכת, עבודות אחזקת מערכות בקרת  ההשקיה כוללות עבודות שוטפות 

מתמשכות, והן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן ועל חשבונו כולל כל 

 ת ההסכם.החלקים והמרכיבים שיתוקנו או יוחלפו במהלך תקופ

 אופן הפעלת המערכת  .1.11.3

ניהול מרחוק במרכז הבקרה של פמ"י  ע"י  -כללי: משמעות ניהול  והפעלת המערכת   .1.11.4

מפעיל  מקצועי באופן שוטף בשעות העבודה לתפעול וניהול המערכת ובתקשורת שוטפת  

 ללא עיכובים ודחיות עם אנשי המים של הקבלן  ,המנהל ומפקחי פמ"י . 

יפעיל  וינהל את המערכת בכל שעות העבודה. -ם חברת הבקרה מפעיל השקיה מטע .1.11.5

המפעיל ינהל יומן אירועים ויזמן את טכנאי חברת הבקרה לטיפול בבעיות במערכות 

שבאחריותו, במקביל יבצע רישום תקלות וידווח לקבלן הגינון על התקלות שקרו באזורו 

מפעיל יעדכן באופן שוטף את בכל יום ויועבר לקבלן, ה 8:00)דוח תקלות יוכן עד השעה 

 הקבלן וממפקחי פמ"י באופן הטיפול בתקלות ובסטטוס המערכת.

המפעיל יהיה זמין למענה לקבלן לצורך פתיחה וסגירה של ברזים בבדיקת תקלות ובדיקת  .1.11.6

 מערכות ההשקיה  לפני ההשקיה.
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שינוי המפעיל יהיה אחראי לגיבוי נתוני מערכת הבקרה ברמה שבועית, ידאג לעדכן כל  .1.11.7

במיקום/תוספת בקרים במפת העיר, יעדכן במחשב את לוחות הפעלה לחלקות השונות 

 בהתאם לנתונים שיסופקו לו ע"י המנהל  או הקבלן.

המפעיל יהיה כפוף להוראות מפקחי פמ"י ויפעיל את המערכת בהתאם ללוחות ההפעלה,   .1.11.8

 יות המים המושקות.הוראות רשות המים בצורה מקצועית ובאחריות מלאה על תוצאות כמו

ביחידות קצה ו/או יחידות אזוריות חדשות ידאג המפעיל לקבלת לוח השקיה מאת קבלן  .1.11.9

 הביצוע כפי שמופיע בתכנית ההשקיה ומותאם לשינויים שבוצעו בשטח.

 15%המפעיל  יגדיר לכל מגוף גבולות ספיקה עליונים ותחתונים שאינם עולים על  .1.11.10

 טגרציה של יחידת הקצה במרכז הבקרה.מהספיקה שנקבעה ביום ביצוע האינ

 המפעיל יסווג כל מגוף לסוג צמחיה, כך שההשקיה תבוצע בהתאם לסוגי הגידול. .1.11.11

המפעיל יכין דוח תכנון מול ביצוע  יומי ,שבועי וחודשי ויגיש את הנ"ל בתחילת כל יום  .1.11.12

 בהתייחסות ליום או השבוע או החודש הקודם.

)תקציב מים לכל מגוף וראש מערכת( ויגיש את הנ"ל  המפעיל יכין דוח תכנון מול ביצוע  .1.11.13

 עד סוף חודש ינואר בהתייחס לשנה הבאה.

המפעיל יגיש דוח תכנון מול ביצוע למנהל ולמפקחי פמ"י בסיום כל חודש.)התייחסות  .1.11.14

 לחריגים(

 המפעיל יפיק למנהל כל דוח שיתבקש כולל דוחות צבירה לכל תקופה. .1.11.15

ות חדשות ללא קבלת אישור בודק חשמל על חיבור המפעיל לא יבצע שילוב של מערכ .1.11.16

 לרשת החשמל בהתאם להוראות העירייה, ומפקחי פמ"י.

מפעיל המערכת ישלוט על כל המגופים הקיימים בראש המערכת. בקרי ההשקיה יהיו  .1.11.17

בתקשורת סלולארית / רדיו עם מרכז בקרת ההשקיה במשך כל שעות היום ובכל ימות 

לן האחזקה ולמפקחי פמ"י  על תקלות, פריצות מים וכל חריגה השנה. המפעיל ידווח ולקב

 שהיא מפעילות תקינה.

תחום הביצוע לעבודות אלו, כמפורט להלן: תחום העבודה יהיה כל מערכות ההשקיה  .1.11.18

 והבקרה שבאחזקת  הקבלן ויכללו את כל מרכבי המערכת.

 ליים.בהתאם לסעיף בכתב הכמויות ולהוראות התנאים הכל   -אופן המדידה  .1.12

 שתילות במסגרת אחזקת הגינון .1.12.1

 אספקה, שתילת עונתיים וצמחיה נוספת .1.12.2

פרחי עונה  2,000במסגרת האחזקה מחויב הקבלן  לאספקה ,שתילה ,אחזקה ואחריות של   .1.12.3

 והנ"ל כלול במחיר האחזקה הכללי של הגינון. 
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בית מפותחים ומושרשים כאשר נפח השתיל תואם את נפח  2השתילים יהיו במיכל  גודל  .1.12.4

השורשים)שתילים שיסופקו  שלא בהתאם למפרט או טבלת הסטנדרטים או שלא יאושרו 

 שעות . 48ע"י הממונה יוחזרו למשתלה ובמקומם הקבלת יספק שתילים חדשים תוך 

צמחים  1000במסגרת האחזקה מחויב הקבלן  לאספקה ,שתילה ,אחזקה ואחריות של   .1.12.5

 יר האחזקה הכללי של הגינון. רב שנתי מכל סוג והנ"ל כלול במח  2גודל 

צמחים  500במסגרת האחזקה מחויב הקבלן  לאספקה ,הטמנה  ,אחזקה ואחריות של   .1.12.6

מכל סוג כולל גרניום או רקפות בעונה והנ"ל כלול במחיר האחזקה  13או עציץ   4גודל 

 הכללי של הגינון

נה או צמחים  שתילת פרחי עו 41ופרק  41.5השתילה תעשה בהתאם לצורכי החברה ולפרק  .1.12.7

תתבצע מספר  פעמים בשנה לפי דרישה  בערוגות המיועדות לכך או שהוגדרו ע"י המנהל )גם 

 באופן חד פעמי( .

 החרגת סעיפים ועבודות לנושא תשלום .1.13

או בשאר פרקי המפרט הבינמשרדי  אינם  41.5סעיפים ועבודות הכלולים במפרט פרק  .1.13.1

ו בהתאם לדרישת פמ"י ובתשלום בנפרד לפי  כלולים במפרט הנ"ל לעניין תשלום אלא יבוצע

 המחירון

בכל מקרה העבודות  נוספות או מיוחדות לא יפגעו במהלך ביצועה של תוכנית עבודת  .1.13.2

 האחזקה השוטפת ויבוצעו ע"י פועלים שאינם שייכים למערך האחזקה.

 עבודות שונות / יומיות / שעות .1.14

ם לדרישת המפקח ו/או החברה, עבודות שלא נעשות באופן שוטף ביום יום, אלא בהתא .1.14.1

 , שתועבר לקבלן.בלבדיוגדרו ע"י המפקח  בהודעה בכתב 

 ניקיון שוטף .2

אך לכך יש להוסיף   לאזורים הלא מגוננים בשטחי האחזקהכל האמור במסמך זה לעיל, מתייחס גם 

 .תוספת טיפולהאלו דורשת האזורים הלא מגוננים כי אחזקת 

 כללי 2.1

יש להוסיף על סעיפי מסמך זה לעיל, בכל המתייחס לאחזקת להלן פירוט הסעיפים אותם  .2.1.1

 השטח 

בשעות העבודה כולל ימי שישי וערבי חד קרי  באופן קבוע, ובכל יום עובד  יעסיק, הקבלן .2.1.2

הניקיון בכל שטחי את שירותי  ואשר יספק ים עובד, , ימים בשבוע 6  15:00ועד  7:00משעה  

 ן יומי .האחזקה המוגדרים לטיפול גינון וניקיו
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 (21:00)בחורף עד   23:00ועד  7:00קרי משעה   באופן קבוע, ובכל יום עובד  יעסיק,הקבלן  .2.1.3

הניקיון את שירותי  ואשר יספק ים עובדלמעט יום כיפור , לאורך כל ימות השנה, ימים   7

 בכל שטחי האחזקה המוגדרים לטיפול גינון וניקיון שוטף.

באזורי ניהם יש הכרח להתחשב בצפיפות המבקרים למי והניקיון מתן שירותי הגינוןב .2.1.4

בשעות בהם צפיפות המבקרים  . אין לבצע שירותי גינון הכרוכים ברעש רבהגינון והתיור 

 .רבה

להודיע על כך מראש  הקבלן עדר מהעבודה )מחלה, חופש, וכו'(, על נבמקרה והעובד הקבוע  .2.1.5

 שר יגיע בזמן לעבודה.למפקח ולדאוג למחליף שלמד להכיר את העבודה במקום, א

 . 7:00 בשעה הקבלן ידאג לבדיקת נוכחות  עובדיו .2.1.6

 סריקה בחורף לאחר 20:00בקיץ ובשעה   23:00 בשעה הקבלן ידאג לבדיקת ניקיון סופית  .2.1.7

 .לכלוך , פחים מפונים ומפגעים באזורי האחזקה המוגדרים לניקיון שוטף  שאין ווידוא

ממים וכן לשמירה ותפעול השוטף של אזורי הקבלן ידאג לתחזוקת כל האלמנטים הדו .2.1.8

 האחזקה.

הקבלן ידאג לניקיון כל האזורים באופן שוטף כולל ריקון והחלפת שקיות בפחי האשפה  .2.1.9

 ופינוי הפסולת.

 ניקיון למעט זה  במכרז נכללת ולא חיצונית חברה באחריות ומזרקות המים גופי אחזקת .2.1.10

 . פהואש מעלים המזרקה ומשטח המים גופי של חיצוני

מתחמי "האשפה"  ,שטיפת פחי אשפה בחומרים מתאימים לשמירת ניקיונם מידי יום .2.1.11

הקבלן  ינוקה מידי יום עם מכונת שטיפה בלחץ. )המכונה תסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו(.

 יספק ניילונים לאשפה לפחי האשפה.
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  2020 טבלת ריכוז שיטחי גינון וניקיון

 הערות  גודל )דונם( אפיון אחזקה שם הגן אזור מ"ס

   1.2 רמת הספר אזור  אמצעי עיר דוד  1

   1.4 רמת הספר אזור  תחתון עיר דוד  2

 עתיקה 3

ערוגה ואי תנועה 

   0.5 רמת הספר בכניסה לכותל

   0.4 רמת הספר שער האשפות סובב חומות 4

 סובב חומות 5

הגן הלאומי שער 

   2.5 רמת הספר האשפות

 סובב חומות 6

שער חדש לכיוון שער 

   12.3 רמת הספר שכם

 סובב חומות 7

שער שכם לכיוון שער 

   1.3 רמת הספר הפרחים

   4.5 רמת הספר שער שכם חניה סובב חומות 8

   2 רמת הספר שער הפרחים סובב חומות 9

   5.4 רמת הספר כיכר צה"ל גני קורוב סובב חומות 10

   0.8 רמת הספר כניסה לרכב שער יפו סובב חומות 11

   27.5 רמת הספר גן בוני ירושלים סובב חומות 12

   3 רמת הספר חניית שער ציון סובב חומות 13

   0.8 רמת הספר חניית שולחן דוד סובב חומות 14

   2 רמת הספר  8קטע  סובב חומות 16

   2 רמת הספר רחבעם זאבי  הר הזיתים 17

 סובב חומות 18

אתר אשפה )שוק 

   3.2 רמת הספר הכבשים(

   67.6 רמת הספר בדונם סה"כ   

   0.5 אינטנסיבי מדרגות ירידה לכותל  עתיקה 1

 עתיקה 2

ערוגה במרכז הרובע 

   0.2 אינטנסיבי היהודי

 עתיקה 3

ערוגה מעל חניית 

   0.5 אינטנסיבי הרובע

   1 אינטנסיבי ערוגות הקרדו עתיקה 4
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   1 אינטנסיבי רחבת החורבה עתיקה 5

   0.1 אינטנסיבי ורההמתמיד אש ת עתיקה 6

   0.6 אינטנסיבי מצפה יד אבשלום שטחים פתוחים 7

 עתיקה 8

ערוגות קטנות במרכז 

   0.2 אינטנסיבי הרובע היהודי

   2.5 אינטנסיבי טיילת העופל סובב חומות 9

   6.6 סה"כ אינטנסיבי בדונם

   7 אקסטנסיבי גן התקומה  עתיקה 1

 סובב חומות 2

שת פינת סולטן חור

   3.3 אקסטנסיבי אורנים

 עתיקה 3

בב  -שער האריות 

   3 אקסטנסיבי חוטה

   0.3 אקסטנסיבי גן ציריך  סובב חומות 4

   13.6 סה"כ אקסטנסיבי בדונם

 שטחים פתוחים 1

עיר דוד שטחים 

   10 שטחים פתוחים פתוחים

   5.3 שטחים פתוחים מדרונות הר ציון סובב חומות 2

   15.3 תוחים בדונםסה"כ שטחים פ

   103.1 סה"כ שטחי גינון וניקיון  בדונם

       

 כל חלקת גינון הקיימת / עצים/ הכלואים בין חומות העיר בעתיקה נכללים בחוזה זההערה: 
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 להצעה הכספית 3לפי סעיף  לשירותים אופציונאלייםמבוא למחירים  – 1-מסמך ד' 
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 1-ד'מסמך 
 (להצעה הכספית 3מבוא למחירים לשירותים אופציונאלים לפי סעיף )

 

 

 
 

 

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ
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 בהזמנה( 12טופס  –להצעה הכספית  3ים ושירותים אופציונאליים )סעיף מבוא למחיר

 יחידה  מחירי .1

 12להצעה הכספית )טופס  3דקל, בהתאם לאמור בסעיף מחירי היחידה המוצעים בסעיפי במחירון  .1.1

ייחשבו ככוללים את כלל הסכומים להם יהיה זכאי הקבלן, אלא אם צוין אחרת במפורש  להזמנה(

 במסמכי המכרז ו/או הסכם ההתקשרות, לרבות ערך המרכיבים הבאים:

צרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה( והפחת )ובכלל זה מו כל החומרים .1.1.1

במידה והביא הקבלן חומר שאינו משביע את רצון המפקח, יפנה  -שלהם. פינוי חומר מאיכות ירודה 

 הקבלן את החומר על חשבונו למקום מורשה.

והעזר הנזכרות : לרבות עבודות הלוואי כל העבודות הדרושות לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה .1.1.2

במפרט והמשתמעות ממנו, במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים, כגון: אספקה, 

הובלה, הטמנה, שתילה, הכנה, הובלה, התקנה, ביצוע, הנחה, הרכבה, הלחמה, הדבקה, הרכבה, 

 חיבור, פריסה, בחינה, בדיקה, כיסוי, הטמעה, פיזור, פירוק, פינוי וכיוצ"ב,

, כלי עבודה ומכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו', הרכבתם ציוד מכניהשימוש ב .1.1.3

 ופירוקם. 

הובלת כל החומרים, הכלים וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת  .1.1.4

עובדים לאתר וממנו, שמירת הציוד ואבטחת האנשים בתחום האתר, בין שהינם פועלים או  עוברי 

 .אורח באתר

 אחסנת החומרים, הכלים וכו' במקום העבודה ו/או בכל מקום שהוא.  .1.1.5

כלל התשלומים לעובדים לרבות כל התנאים הסוציאליים, היטלים ומיסים מכל סוג שהוא, נסיעות,  .1.1.6

 אש"ל, הוצאות הביטוח וכו'.

 כלל הוצאותיו הכלליות של הקבלן, הישירות ועקיפות, לרבות הוצאותיו המוקדמות והמקריות. .1.1.7

 לל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.כ .1.1.8

 רווחי הקבלן. .1.1.9

אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם, וביטוח כל גורם שיינזק עקב אי השגחה,  .1.1.10

 רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה, בזמן העבודות.

 כמויות .2

אין המזמין מתחייב לרכישת כמות כל שהיא מכל  אליות,מסגרת המכרז, לאבות בעבודות האופציונב .2.1

סעיף שהוא, הן בהיבט של אחזקת הגינון והן בהיבט של עבודות הגינון, ושום דבר המופיע במסמכי 

המכרז ו/או החוזה לא יתפרש כמחייב את המזמין לכמות כל שהיא ו/או להזמנת עבודה כל שהיא. כל 

נות עבודה חתומות שיוציא מזמין העבודה מעת לעת במשך הכמויות לאספקה תיקבענה סופית בהזמ

תקופת החוזה. התשלום יהיה  לאחר גמר הביצוע על סמך תוצאות מדידות ע"ח הקבלן לאחר סיום 

 העבודה  ובהתאם לתוכניות העדות.
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 מדידה נטו .3

 בהעדר הוראות אחרות יימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התכניות כשהפריט מושלם וקבוע .3.1

 במקומו.

 כל מקום בו מצוין כי המידה היא "עד..........." פירושה "עד בכלל". .3.2

 עבודה ביומית .4

מדידת שעות העבודה תהיה לפי השעות הריאליות והמחיר כולל: כל ההטבות הסוציאליות ושאר 

תשלומי החובה, ההסעה, זמן הנסיעה, אש"ל, כלי עבודה, הנהלת העבודה, ההוצאות הכלליות והדיווח. 

 .לההצעה הכספית 3סעיף תשלום ביומית בגין ציוד מכאני, אם תוזמן עבודה כזו, יהיה לפי 

 עבודות שלא ימדדו  .5

העבודות המפורטות מטה לא ימדדו, לא ישולם בעדן, ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה מבלי היותן  .5.1

 מפורטות.

 תיאום עם כל הגורמים, וקבלת כל האישורים הדרושים. .5.1.1

מכון התקנים עבור כל המתקנים הדורשים אישור לפני ביצועם על בסיס תוכניות קבלת אישור מ .5.1.2

 ייצור ולאחר התקנתם בשטח.

הכנת דרכי גישה, שילוט האתר, גידור שטחי הבנייה ונקיטת כל אמצעי הבטיחות המשתמעים  .5.1.3

 מביצוע באתר. 

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות הקיימות בשטח. .5.1.4

 וחומרים.  מבני עזר לאחסון ציוד .5.1.5

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון. .5.1.6

 הכשרת ניקוז ארעי ודרכים ארעיות. .5.1.7

 סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם. .5.1.8

 אספקת מים, חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות והאחזקה .5.1.9

 דוגמאות .6

רים או מלאכות הנדרשות, כגון: ריצוף, קירות, על הקבלן להכין, על חשבונו, דגמים או דוגמאות מחומ .6.1

מעקות, יציקות בטון וכו'. מומלץ להביא את חומרי הגמר לאישור האדריכל והמפקח לפני בניית 

 הדוגמא

כמו כן, על הקבלן להציג דוגמאות לכל הרכיבים והחומרים אשר ייעשה בם שימוש, על פי התוכניות  .6.2

 והפרטים.

המפקח, תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות. בסיום העבודות על  דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י .6.3

 הקבלן לפרק הדוגמאות והחומרים ולהרחיקם מהשטח. דוגמאות שלא אושרו יסולקו מיידית.
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 יחידת מדידה .7

 -המתבטאות במפרט הטכני ובכתב הכמויות תהיינה כדלקמן:יחידות המדידה  .7.1

 מטר - מטר אורך .7.1.1

 מ"ר - מטר מרובע .7.1.2

 מ"ר 1000  -  דונם .7.1.3

 מ"ק  - מטר מעוקב .7.1.4

 העבודה המפורטתהכוללת את כל והחומרים הנדרשים לביצוע   - יח' או קומפלט .7.1.5

 ש"ע  - שעת עבודה .7.1.6

 י"ע  - יום עבודה .7.1.7

 חודש  -  משך זמן .7.1.8
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 מפת הגדרת אזור העבודה האופציונאלי, לרבות חלוקה לאזורי אחזקה )ניתן לשינוי( – ה'מסמך  
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