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 תנאי המכרז
 כללי .1

התקשרות בחוזה לביצוע הצעות ללהציע מזמינה בזאת ( "החברה")להלן: אחוזות החוף בע"מ  .1.1

"(, אשר  העבודותבתל אביב יפו )להלן: " ים מגוננים בחניונים עילייםלאחזקת שטחעבודות 

אחזקה חודשית שוטפת, סריקות יומיות, ריקון פחי אשפה, דישון, ריסוס, תכלולנה, בין היתר, 

ניכוש עשביה, כיסוח דשא, רענון שתילות עונתיות, ויסות השקיה, שיקום גינות וכיוב', הכל 

  כמפורט במסמכי המכרז להלן.

ההתקשרות הנה לביצוע עבודות שוטפות לאחזקת השטחים המגוננים בחניונים עיליים, בהתאם  .1.2

להוראות נוהל ביצוע עבודות ומפרט טכני מיוחד המצורפים למסמכי המכרז וכן לביצוע עבודות 

שונות על פי מטלות )לפי קריאה(, מעת לעת. אין בהוראות החוזה או מכרז זה בכדי לחייב את 

 עבודות ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו. וציא לקבלן הזוכה מטלות לביצועהחברה לה

)עשרים וארבעה( חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי  24 -תקופת ההתקשרות הנה ל .1.3

 12שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 

חודשים נוספים לאחר תקופת ההתקשרות  24ד חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, ע

 הראשונית.

ההתקשרות תהיה על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן:  .1.4

 ., על נספחיו(חוזה"ה"

החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, כולו או חלקו. במקרה זה  .1.1

בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא  רשאית החברה לבצע את העבודות

 למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 מובהר בזאת כי על המציעים להגיש את הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז. .1.1

 רכישת חוברת המכרז .2

יפו )להלן: -, תל אביב1החברה שכתובתם רח' גרשון ש"ץ מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי את  .2.1

)אלפיים וחמש ₪   2,100סך של  תמורת, 3.1.2011-החל מיום שלישי ה "(, וזאתחברהמשרדי ה"

שישולמו  ("דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן מע"מ כדין ) כולל, מאות שקלים חדשים(

דמי רכישת  באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת החברה.

בנסיבות המפורטות  החברהה של ביטול המכרז על ידי חוברת המכרז לא יוחזרו, למעט במקר

 . להלן 16.1.3  -ו 16.1.2 בסעיפים  

 מובהר בזאת כי כנגד תשלום דמי רכישת חוברת המכרז, תמציא החברה קבלה בלבד.

 י רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי לעיל, מובהר, כי  2.1 ליות האמור בסעיף מבלי לגרוע מכל .2.2

המכרז בהחזר דמי  ילא יזכו את רוכש ,או אי זכיית מציע במכרזו/ מכל סיבה שהיא ,המכרז

 רכישת חוברת המכרז.
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 המכרז  מסרת לרוכשי, היא נהחברהמובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  .2.3

לא יהיו רשאים לעשות המכרז  לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשי

 בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

 עיון במסמכי המכרז .3

 החברה בתיאום מראש. מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי כל ניתן לעיין ב

, אולם הנוסח www.ahuzot.co.ilן במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: כמו כן, ניתן לעיי

 המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.

 מפגש קבלנים חובה .4

 במשרדי החברה.   10:30בשעה  18.1.2011מפגש קבלנים יערך ביום  .4.1

 . חובההקבלנים הינה  ההשתתפות במפגש .4.2

 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרז .1

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  .1.1

גיש להבמכרז מתבקש המשתתף ורכש את מסמכי המכרז, זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על ידי מיחתו ם, כשהלהלן 8.5 ף המפורטים בסעי את הצעתו שתכלול את כל המסמכים

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזבכל עמוד ועמודבמכרז, המוסמכים כדין מטעם המשתתף 

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,  .1.2

 ל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כ

יום לעד  וזאת ,3/2016 למכרז מס'כי הפנייה הינה בקשר , תוך ציון בלבד תתקבלנה בכתב

דואר אלקטרוני שכתובתו באמצעות  את השאלות יש להפנות .16:00בשעה  29.5.2016

o.ilmichrazim@ahuzot.c  71101333-03 פקסימיליה מס'או באמצעות. 

בכתב בלבד, בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  תשובות תינתנה .1.3

 למען הסר ספקהמכרז. לאחר מסירת התשובות, לא תתאפשר הגשת שאלות והבהרות נוספות. 

, מסגרת תשובות החברהואשר יפורטו ב מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי 

בהצעתו על תשובות שניתנו לו, הסתמך . משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי חברהיחייבו את ה

אחוזות החוף ו/או מי מטעמה אינה אחראית למידע  אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

 ו/או פירושים ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי עירייה או עובדי

אחוזות החוף ו/או מי מטעמן( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות 

 הבהרה.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה .1.4

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק הבהרהבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

או מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה בלתי נפרד 

. לא תישמע כל טענה ידי המשתתפים לחברה מסרו עליש הפרטיםלפי בדואר אלקטרוני 

ו/או כתובת דואר אלקטרוני  מטעמו מספר פקסימיליההנציג על ידי  וממשתתף אם לא נמסר

 . נכונים
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .1

 הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר:י תנא

על פי הוראות )שלושים אלף שקלים חדשים( ₪  30,000 לשסך בהמציע המציא ערבות המכרז  .1.1

 תנאי המכרז.

המציע הנו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי אחזקת שטחי גינון, עבור גופים ציבוריים ו/או  .1.2

 . 2013-, ו2014, 2011מוסדיים במהלך כל אחת מהשנים 

 .1971 –התשל"ו   ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע .1.3

 המציע רכש את חוברת המכרז. .1.4

 המציע השתתף במפגש הקבלנים. .1.1

 לרבותעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל,  .7

לעיל, הכל כמפורט בסעיף  6.2 ו/או המוסדיים כאמור בסעיף  הגופים הציבורייםבכתב מאת  יםאישור

 להלן. 8.5 

  הגשת הצעה למכרז .8

ין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, יהגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענ .8.1

 המכרז.  מסמכיכל התנאים והתניות המופיעים ב

 אופן הגשת הצעה .8.2

כל המסמכים שיש , לרבות מסמכי המכרזכל על המציע להגיש הצעה הכוללת את  .8.2.1

 להלן.  8.5 לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף 

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה,  .8.2.2

תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או  מבלי לבצע בניסוחה המודפס כל

 התניה ו/או תוספת.

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. .8.2.3

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  הצעה תוגש אך ורק .8.2.4

המאשרת את תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר מטעמו 

 ו/או הקשור אליו. 

 8.5 סמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף , לרבות כל המכי המכרזמסמכל  .8.2.1

בחתימה וחותמת של  ,המציעמורשי החתימה של על ידי  להלן, חייבים להיות חתומים

ייחתמו כל עמודי המכרז, לרבות החוזה, הכל כנדרש על פי תנאי המכרז. המציע, 

 .וד ועמוד, בכל עמבראשי תיבות
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 :ביטוחי המציע .8.2.1

כמפורט בסעיף לקיום ביטוחים  החברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  (א)

 המציעעל ידי  3/11"אישור ביטוחי הקבלן" לחוזה  ד'"ביטוח" לרבות בנספח  11

" ו/או הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: " שיזכה במכרז

 .", בהתאמה(הוראות הביטוח"

הוראות הביטוח ואת מהות דרישות ומתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  עהמצי (ב)

 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזלפי מסמכי  השירותים

 לעיל ולהלן. כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע המציע מתחייב (ג)

ימים טרם מועד ביצוע העבודות על פי החוזה )להלן:  7-לא יאוחר מ החברה

אישור ביטוחי הספק  נספח ד'"( וכתנאי לתחילת הפעילות, את הפעילות"

 )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המציע כי בכפוף  (ד)

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ לה העתקים לדרישת החברה בכתב ימציא

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  (ה)

. לעיל 5.2 , כאמור בסעיף במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

כי מובהר, . לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוחהמועד כאמור, לאחר 

 .( עלולים לגרום לפסילת ההצעהנספח ד'שינויים ביחס לאישור ביטוחי הקבלן )

, אישור ביטוחי הקבלןאי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  (ו)

הצהרה  – 1נספח ד' לרבות, )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי מבטחי המציע

למנוע  הייה רשאיתת המציע, החברהכדין על ידי  מה, חתועל פטור מאחריות

 כנדרש. בשל אי הצגת האישור החתום הפעילותממנו את מועד תחילת 

נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, מורבנוסף ומבלי לגרוע מהא (ז)

לראות במציע כמי שהפר  תרשאי אישור ביטוחי הספק )נספח ד'(, תהייה החברה

 את החוזה ו/או לבטל את זכייתו במכרז.

בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  יודגש כי (ח)

, המהווים אישור והצהרת המציע אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 

כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 .הביטוחיים הנדרשים

תנאי המכרז, לרבות הצעה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור ב החברה .8.3

הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי 

המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקון ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או 

 .החברהידי ההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על 

או  תהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספים ו/או הבהרות על הצעתם החברה .8.4

 .לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון
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  מסמכים שיש לצרף להצעה .8.1

 וכחלק בלתי נפרד הימנה את, בנוסף למסמכי המכרזעל כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, 

 המסמכים המפורטים להלן:

 –אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .8.1.1

1971. 

 .ן במועד הגשת ההצעהעוסק מורשה, בתוקף כדי מציעתעודה המעידה על היות ה .8.1.2

 יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים הבאים: –היה המציע תאגיד  .8.1.3

, חתום ומאושר על ידי עורך דין מכרזהאישור המצורף כנספח "ד" לתנאי ה .8.1.3.1

או רואה חשבון, לפיו: אישור בדבר שם התאגיד, שמות ומספרי זהות של 

בעלי המניות או השותפים ושיעור אחזקותיהם בתאגיד )ברמת היחיד(, 

ושמות ומספרי זהות של מורשי החתימה של התאגיד, וכן אישור על כך 

תם/ו בפניו, וכי הוא/הם שהחתום/ים על מסמכי המכרז בשם התאגיד ח

מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם 

 את התאגיד לכל דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז. 

יצוין באישור האמור לעיל, בנוסף על כל האמור  -היה התאגיד שותפות 

 ותף הכללי בשותפות.זה לעיל, מי הם השותפים בשותפות, ומיהו הש בסעיף

העתקים נאמנים למקור, מאושרים על ידי עורך דין או רואה חשבון, של  .8.1.3.2

 תעודת ההאגד של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו.

לתנאי המכרז, על נספחיו, לרבות  כנספח א'טופס הצהרת המציע, בנוסח המצורף  .8.1.4

 .3א/ -ו 2; א/1/א יםכנספחבנוסח המצורף  - יםתצהיר

, 6.2 ות להוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי המפורט בסעיף רשימת עבוד .8.1.1

לתנאי המכרז.  נספח ב'באמצעות השלמת הפרטים הנדרשים בטבלת ניסיון המציע, 

 המציע כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתבנוסף, יש לצרף את 

 לעיל. 7 פורט בסעיף הסף, כמ בתנאי

 , ככל שביצע,השנים האחרונות 1-ב המציע  פרויקטים שביצערשימת העבודות של כל ה .8.1.1

של עיריית  או עבור תאגידים מקומיים"( העירייהיפו )להלן: "-עיריית תל אביבעבור 

 .לתנאי המכרז( נספח ב'יפו )-תל אביב

 לתנאי המכרז.כנספח ג' המכרז, בנוסח המצורף ערבות  .8.1.7

 .המכרז חוברת .8.1.8

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - על נספחיו חוזהה .8.1.9

כל מסמכי התשובות וההבהרות, וסיכום מפגש הקבלנים, שנמסרו למציע על ידי  .8.1.10

 החברה, כשהם חתומים על ידי המציע.
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 העתק הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז על ידי המציע. .8.1.11

 בלבד. מכרזמס' היצוין  הלהגשת מסמכי המכרז. על גבי המעטפעטפה מ .8.1.12

 הגשת הצעותמועד ומקום  .9

את  את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז. .9.1

-חמישי, ה יוםמולא יאוחר  יש להגיש  עד עליה רשום מספר המכרז בלבד, ,המעטפה הסגורה

ולמסור את המעטפה במסירה אישית או על ידי  (הקובע" המועד" להלן:) 11:00בשעה  9.6.2016

  .בקומה רביעיתהחברה, משרדי תיבת המכרזים שבכח, ב-בא

 .המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה .9.2

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא  .9.3

 תישקלנה. 

, וזאת הקובערשאית לדחות את המועד  תהא החברהל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, בכ .9.4

לכל דבר המועד הנדחה , ייחשב הקובעכאמור את המועד  החברהבהודעה מוקדמת על כך. דחתה 

החברה רשאית לשנות את מועד  במקרה של דחיית המועד הקובע, תהא .הקובעועניין כמועד 

להלן ו/או להאריך את תוקף ההצעות על פי  11.2 למכרז על פי סעיף תוקף הערבות הבנקאית 

 להלן. 10.2 סעיף 

על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה  הקובעלא תהיה כל חובה לדחות את המועד  חברהל .9.1

 שהיא.

 11:00בשעה  9.6.2016-ביום חמישי הברה, פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי הח .9.1

 בנוכחות כל המעוניין.

 תוקפה של הצעה .10

כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה,  .10.1

 חודשים קלאנדריים מהמועד הקובע . 4עד לתום 

"פ דרישת החברה, לפני חודשים קלאנדריים נוספים ע 4-תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה ב .10.2

 11.2  פקיעת ההצעה או לחילופין בדרך של הארכת תוקף ערבות המכרז, בהתאם לאמור בסעיף 

 להלן. 

 המכרזערבות  .11

כל , פי תנאי המכרז, בהתאם להוראות כל דין -על המשתתףכערובה להבטחת מלוא התחייבויות  .11.1

 1כנספח ג'בנוסח הערבות המופיע , בלתי מותניתעתו ערבות משתתף במכרז חייב לצרף להצ

 ₪ 30,000על סך  ,2'ג בנספחעל פי הרשימה המפורטת מבנק או מחברת ביטוח למכרז זה, 

 אחוזות החוף בע"מ., לפקודת )שלושים אלף שקלים חדשים(

 יםבארבעה חודשהערבות תהא ניתנת להארכה  .חודשים מהמועד הקובע 4הינו תוקף הערבות  .11.2

. ניתנה דרישה כאמור, החברה שתימסר למשתתף טרם מועד פקיעתהנוספים על פי דרישת 

 יוארך תוקף הערבות בהתאם.
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ו/או יגיש ערבות בנוסח השונה מהנוסח הקבוע  משתתף במכרז שלא יצרף ערבות כנדרש לעיל .11.3

 לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל. ,1בנספח ג'

)ארבעה עשר( יום ממועד  14תוחזר לו הערבות שצירף תוך  -א זכתה משתתף במכרז שהצעתו ל .11.4

 .המציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרזחוזה עם העל  החתימ

חוזה בנוסח המצורף למכרז זה, האת  לחברהמובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה  .11.1

ציא יחד עם החוזה כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם יש להמ

רשאית, בין היתר, לחלט  החברה, תהא החברהי ל ידבמועד שייקבע ע ,החתום, לרבות ערבויות

, וזאת מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות לחברה על הפקיד לטובתההזוכה את הערבות הבנקאית ש

 פי תנאי מכרז זה ועל פי כל דין.

 פסולחברה רשאית, מטעם זה בלבד, לאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא המציע  ךלא הארי .11.1

המציע, , ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות הצעת המציעאת 

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט , כולה לטובתה

, לרבות לקבלת החברהיה של . אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותהחברהשל 

  כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

 חילוט ערבות המכרז .11.7

כל דין, החברה מסמכי המכרז ו/או על פי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי  .11.7.1

תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על 

בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, כולה או חלקה ו/או  פי ו/או מכח ערבות המכרז,

. חילטה החברה את לא מילא את התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז

יחשב ו פיצויים מוסכמים מראש ערבות המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהווה

פגוע, בזכות . אין באמור לעיל, כדי לגרוע או להחברהלקניינה הגמור והמוחלט של 

 , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברהמזכויותיה של 

מסר לבנק שהוציא את יערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שת .11.7.2

ערבות המכרז מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה 

 ו לנמק את דרישתה.כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/א

 מחירי ההצעה  .12

במסגרת מכרז זה נערך אומדן גלוי בדרך של כתב כמויות ומחירים המהווה חלק בלתי נפרד  .12.1

 לחוזה( למסמכי המכרז.נספח ג' ) כנספח ה'ממסמכי המכרז ומסומן 

התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס  .12.2

 -להלן לחוזה ) כנספח ה'ידות הנקובים בסעיפי כתב הכמויות והמחירים המצורף מחירי היח

 (, בהתחשב בהפחתה שתוצע לגביהם )אם תוצע( על ידי הזוכה. "כתב הכמויות"

 כוללים מס ערך מוסף.  אינםים בכתב הכמויות מחיריודגש, כי ה

גיליון הסיכום הכללי  –ה להגיש את הצעתו על גבי חלק א' לנספח א' למסמכי מכרז זעל המציע  .12.3

האפשרויות המפורטות להלן, ולאשר בחתימתו לצידה את שלוש מבין  אחתלבחור כאשר עליו  –

 הסכמתו לגביה:
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  אולמחירים הנקובים בכתב הכמויות;  הסכמה 12.4.1

ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות, כשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור  הנחהמתן  12.4.2

 או; הכמויות היחידות הכלולות בכתבלכל יחס הנחה אחד בלבד, המתיאחוז 

כשבמקרה כזה עליו לנקוב ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות,  תוספתדרישת  12.4.3

 .היחידות הכלולות בכתב הכמויותלכל אחד בלבד, המתייחס  אחוז תוספתבשיעור 

 ובים בסעיפי כתבל כפי שנדרש בגיליון הסיכום הכללי, המצורף לתנאי המכרז )מחירי היחידות הנקווהכ

, יקראו תוצעלגביהם כמפורט בגיליון הסיכום הכללי, אם  תוצעשאו בתוספת הכמויות, בהתחשב בהנחה 

 ."(המחירים המוצעים" -להלן 

 

כמי שמסכים  את המשתתףיראו לא ניתנה הנחה או תוספת ביחס למחירי כתב הכמויות כמפורט לעיל, 

  למחירים הנקובים בכתב הכמויות. 

 

או חלקן, והיקף העבודות המפורטות בכתב הכמויות להזמין את כל  תמתחייב ה אינההחבר .12.4

 .חלק מוגדר מן העבודותוצרכי כל  הצרכיו חברההעבודות יכול להשתנות בהתאם לתקציב ה

תוגשנה על גבי כתב הכמויות, אלא על גבי גיליון הסיכום  הצעות המחיר למכרז של המציעים, לא .12.1

או בתוספת בשיעור אחיד, לפי  מדובר בהנחה בשיעור אחידי מובהר, כהכללי בלבד. 

, וכי אין ליתן היחידות והסעיפים הכלולים בכתב הכמויות לכל ת, המתייחסהעניין

וכמו כן, לא ניתן להציע הנחה על  ביחס למחירי יחידות בודדות בכתב הכמויותאו  תוספת הנחה 

כי כל צורה אחרת של מתן הנחה או  עוד מובהר בזאת,. חלק מהסעיפים ותוספת על אחרים

 תוספת, לרבות הנחה או תוספת מותנים, עלולה להביא לפסילת ההצעה.

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע 

ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה 

 .נוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרזלשי

ם שיוצעו על ידי הזוכה, לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם בגיליון מחירימובהר, כי ה .12.1

התקשרות לביצוע העבודות, יישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההסיכום הכללי, אם ניתנה, 

 היקף עבודות שיידרש על ידי החברה.לכל בנוגע ויהיו, לרבות תקופות ההארכה, ככל ש

מובהר בזאת, כי התמורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על ידו,  .12.7

ה, תהווה תמורה לגביהם בגיליון הסיכום הכללי, אם ניתנאו תוספת שניתנה בכפוף לכל הנחה 

ת המציע על פי מסמכי המכרז, במלואן מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויו

ת כל ההוצאות, מיוחדות, יא כוללת, למען הסר ספק, אוהובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, 

ביצוע , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות ב, לרבות מסים, אגרות ו/או היטליםכלליות ואחרות

מכרז לרבות החוזה, והכל מסמכי הבהתאם להוראות המציע ובביצוע יתר התחייבויות העבודות 

 אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.  
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 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה .13

החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה  .13.1

 את מירב היתרונות.

או כל הצעה  הכוללת את אחוז ההנחה הגבוה ביותרהחברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה  .13.2

כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או  היא.ש

 לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.

בבחינת ההצעות, החברה תהא מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין,  .13.3

 כולם או חלקם: רשאית, אך לא חייבת, לשקול, בין היתר, את השיקולים המפורטים להלן,

 . איכות וניסיון קודמים של המציע .13.3.1

 אמינותו של המציע. .13.3.2

של העירייה ו/או  אחרתו/או כל חברה עירונית  העירייהניסיון העבר של החברה ו/או  .13.3.3

בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם של רשות מוניציפלית אחרת 

קשורות ו/או מסונפות אליו )כהגדרת מי מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות בנות ו/או 

(, לרבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, 1918 –מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

, לרבות ניסיון העבר בביצוע עבודות על פי וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו

אי הזמנת עיריית תל אביב יפו ו/או חברות עירוניות כאמור, לשביעות רצונם ו/או 

התגלעותן של מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי העירייה, בקשר לעבודות כאמור, 

 .לרבות בקשר למסירתן של העבודות

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. .13.3.4

ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע .13.3.1

הצהרות המציע במכרז ו/או מניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה ב לבעלי

 . בכל דרך אחרת

 .מהותיות לוקה בשגיאות , כולה או חלקה,העובדה שההצעה .13.3.1

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה .13.3.7

 מכרז. העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי ה .13.3.8

קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת  .13.3.9

 בנוסח מסמכי המכרז.

 ISOאוISO 9001:2000 היות המציע בעל אישור לבצע עבודות על פי תקן  .13.3.10

מכון התקנים או מכון מאושר אחר על ידי הרשויות המוסמכות,  מאת 9001:2008

 עדכני למועד הגשת ההצעה.

הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים מען הסר ספק, מובהר בזאת כי ל .13.4

בלבד, ואינה מהווה רשימה סגורה כלל וכלל. אין באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולים אחרים 

 ו/או נוספים שהחברה תהא רשאית להתחשב בהם.
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 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .14

 החברה. המוסדות המוסמכים של החברההזוכה במכרז תעשה על ידי  ההחלטה בדבר ההצעה .14.1

 לבדיקת ההצעות והמציעים.ם מוסדותיה המוסמכים צוות מטעאדם/רשאית למנות  אתה

 תבחר אזי זהה(, תוספת או הנחה )סכום זהות הצעות מספר ותהיינה במידה כי בזאת מובהר .14.2

 המכרזים ועדת בפרוטוקול שירשמו מוקיםני לפי הבלעדי, דעתה שיקול פי על הזוכה, את החברה

 הגרלה. לפי או

נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת,  .14.3

 אשר תוכרז ככשיר שני.

  תוצאות הזכיה; התחייבויות הזוכה .11

  .("הודעת הזכיה" –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  .11.1

 . , על נספחיוחוזההעותקים של שלושה צרף החברה להודעת הזכיה ת .11.2

 –לעיל ולהלן לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  ( ימי עסקים ימציא1תוך חמישה ) .11.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

, חתומים , שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיהוחוזה, על נספחיההעותקים של שלושת  .11.3.1

 .על ידו

 חוזה. בכאמור אישור על קיום ביטוחים,  .11.3.2

 . חוזהערבות, כאמור ב .11.3.3

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה  .11.4

 חוזה, על נספחיו. הה של יחוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידהעל 

, יהווה וכהעל ידי הז ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  .11.1

הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל 

במקרה זה, לחלט את רשאית את הודעת הזכיה ואת זכייתו של הזוכה. בנוסף, תהא החברה 

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית , כולה לטובתה ערבות המכרז של הזוכה

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות החברהלקניינה הגמור והמוחלט של  הנ"ל יחשב

  , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברהמזכויותיה של 

החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה  .11.1

על זכיית הזוכה, היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית מצוי בידיה קודם לקבלת ההחלטה 

 הזוכה. 

בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך  .11.7

 של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. 

על כל בזאת, והוא מוותר וראות מסמכי המכרז, על פי ההזוכה יהא חייב לבצע את העבודות,  .11.8

, ות, לרבות טענות לעניין היקף העבודו/או מי מטעמה תביעה כנגד החברה, דרישה ו/או טענה

, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה בעת מתן צו התחלת העבודה ןהרווח הצפוי לו מביצוע

 .על פי מסמכי המכרז לזוכה
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  ביטול המכרז .11

מסמכי המכרז ו/או על רשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שרה אחר בנוסף לכל מק .11.1

 לבטל את המכרז, בכל אחד מהמקרים הבאים:אך לא חייבת,  ,כל דין, החברה תהא רשאיתפי 

 לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.  .11.1.1

שנותרה  בסעיף זה, משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, או - "הצעה אחת"

 הצעה כשרה אחת לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו. 

 החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה. .11.1.2

באופן מהותי המצדיק, ו/או העירייה חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה  .11.1.3

 לדעת החברה, את ביטול הליך המכרז.

סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו  יש בסיס .11.1.4

 באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

 לא הושלמו מקורות המימון לביצוע העבודות. .11.1.1

מכל חברה, בוטל המכרז כאמור על ידי הלעיל, מובהר, כי במקרה שבו  2.1 בכפוף להוראות סעיף  .11.2

לא יהא מי מן המציעים זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי סיבה שהיא, 

 נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור.

 עיון במסמכים .17

בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד  מודיעההחברה  .17.1

ד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם מסחרי או סו

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 30על 

 הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את 

אותם מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את 

. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 יתעורר הצורך בכך.

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  17.1 העיון במסמכים כאמור בסעיף  .17.2

 יםכלליתנאים  .18

 תיפסל. –הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד  .18.1

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים  .18.2

 .בלבד. המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור

 יהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל הנושאים נשוא .18.3

 המכרז.
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החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים  .18.4

פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על 

 בחון את המציעים והצעתם.מנת ל

, הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .18.1

 המלצותמידע חסר ו/או  להשלים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,לדרוש מכל אחד מהמציעים

, בין וזאתמטעמו  מיויכולתו של המציע ו/או  סיונוו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לני

 .סףה בתנאימטעמו,  מיעמידתו של המציע ו/או בחינת היתר, לצורך 

ו/או עם מי  החברהמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעים .18.1

 ככל שיידרש.מטעמה 

הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעים על פי תנאי המכרז,  .18.7

ות שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעים, וזאת תשלחנה לכתוב

 בפקסימיליה או בדואר רשום עם אישור מסירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  

כמפורט  כל הודעה שתשלח כאמור על ידי החברה כאמור לעיל, יראוה כאילו הגיעה לתעודתה

 :להלן

שלחה, אם יידי הצד השני בעת ה חשב כמתקבלת עליהודעה שתשלח בפקס תכל  .18.7.1

תיחשב כמתקבלת  -ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

 .ביום העסקים העוקב

שלחה ישעות ממועד ה 48הודעה שתשלח בדואר רשום, תחשב כאילו התקבלה תוך כל  .18.7.2

 .מבית דואר בישראל

 
 

 רוני אכר, מנכ"ל

 

 אחוזות החוף בע"מ
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 163/20מכרז מס' 
 נספח א' לתנאי המכרז

 הצהרת המציע והצעתו
 

 לכבוד
 תאריך _________        אחוזות החוף בע"מ 

 
 ג.א.נ.,

 
 3/2016מכרז מס'  הנדון:

 כללי .1

 גיליון הסיכום הכללי -חלק א' 
אנו הח"מ, לאחר שעיינו ובחנו בקפידה את מסמכי המכרז, תנאיו ומחירי היחידות בסעיפי כתב הכמויות 

, מסכימים וכן )לפי העניין( מתחייבים לבצע את "המחירים"( -)להלן המהווה חלק ממסמכי המכרז  והמחירים
 :*העבודות לפי הפירוט הבא

 חתימת המציע   

  (.ללא הפחתה או תוספתלמחירים ) מסכימיםהננו  )א( )_(

 בשיעור של %_____למחירים. הנחההננו מציעים  )ב( )_(

 _____________אחוזים(של ________ הנחה)במילים: 

 

 בשיעור של %_____למחירים. תוספתהננו מציעים  )ג( )_(

 של _____________________אחוזים( תוספת)במילים: 

 

 

, ולמלא בכתב יד ברור את אחת בלבד" מצד ימין של המשבצת המוצעת )א' או ב' או ג'(, X" -יש לסמן ב *
 המשבצת האמורה, לפי ההצעה.

ורה לה אהיה זכאי תהא תוצאה של העבודות שיימסרו לביצועי בהתאם לתנאי ההתקשרות, ידוע לי, כי התמ *
 ככל שיימסרו, על פי המחירים שבכתב הכמויות ובהתאם להצעתי לעיל.

 ___________________ שם המשתתף במכרז:

 

 כתובת המשתתף במכרז: ___________________

 

    טלפון: ________________________________

 

 ________________________________ פקס: 

 

 תאריך: ___________ חתימת המשתתף במכרז: _______________
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 חלק ב' 

 כללי .2

)לרבות תנאי המכרז, החוזה,  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז

ז ו/או בחוזה, כתב הכמויות המפרט המיוחד, ערבויות, תקנים ישראליים הנזכרים במסמכי המכר

תנאי המכרז, על כל מסכים בזאת ל(, והמחירים וכל מסמכים אחרים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  כל מסמכי המכרז , וכולל אתונספחי

 הגדרות .3

אם כן הקשר  , אלאחוזהתהיה כהגדרתם בצהרת המציע זה, הגדרתם של המונחים המופיעים בטופס ה

 הדברים מחייב אחרת.

 הצהרות והתחייבויות המציע .4

הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת  .4.1

כי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/או ; בהתאם למסמכי המכרז

ם; וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על אי הבנה של מסמכי המכרז, כולם או חלק

 כל תביעה ו/או דרישה, כאמור.

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה  .4.2

ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או כחלק ממסמכי המכרז, 

 בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה כאמור בתנאי המכרז.  אלא אם כן נערכו

, לרבות תנאי הנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז .4.3

; כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות לתנאי המכרז 6.2 הניסיון הקודם הנדרש על פי סעיף 

, אחר כל התחייבות המוטלת ןובמועד ןהנני מקבל על עצמי לקיים, במלוא שבמסמכי המכרז; וכי

 עלי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת  .4.4

 ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או הנני מצהיר  .4.1

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.

הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם המתאים  .4.1

ות, לבצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי לבצע את העבוד

לפי הוראות מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן. מבלי לפגוע מהאמור לעיל, הנני מאשר, כי ברשותי 

כל הציוד והכלים אשר מיועדים לביצוע העבודות, וכולם תקינים, כשירים וזמינים לביצוע מיידי 

 של העבודות.

יתר, את בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין הידוע לי, כי  .4.7

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לתנאי המכרז, וכן  13 השיקולים המפורטים בסעיף 

 .הצעה זול פיםהמצור יםלידיעתה בתצהיר
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ביותר או כל בעלת אחוז ההנחה הגבוה שלא לקבל את ההצעה ידוע לי, כי החברה תהא רשאית  .4.8

 הצעה שהיא.

 16.1 החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים בסעיף  ידוע לי, כי .4.9

הוראות לתנאי המכרז, וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי 

 כל דין. מסמכי המכרז ו/או על פי 

חתימת העבודות או חלק מהן, גם לאחר החברה תהא רשאית לבטל את ביצוען של ידוע לי, כי  .4.10

החברה לא תהא . ידוע לי ואני מסכים, כי , מכל סיבה שהיאהחוזה ו/או תחילת ביצוע העבודות

כאמור, ולזוכה לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה  חייבת בנימוק ההודעה על ביטול העבודות

בשל כך לא יהא זכאי והוא , כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול ביצוע העבודות כאמור

לרבות לא בדרך של פיצוי למעט בגין עבודות שביצע עד למועד ביטול העבודות, לתשלום כלשהו, 

 .ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  .4.11

 ויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.כל התחייב

ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרים של  .4.12

למעט במקרה של ביטול המכרז , אי הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו/או אי זכייה במכרז

ולפי שיקול דעת  להלןכמפורט בתנאי המכרז, למעט אם מדובר בפגם בבחירת ההצעה הזוכה 

 . החברה

 ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי .4.13

לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בה  המכרז

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

שתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בה .4.14

 בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור. 

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל,  .4.11

 ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  ן העבודות תשולם התמורה בגיידוע לי, כי  .4.11

ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף  .4.17

זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את החברה, בין  4 

 .ו/או בפסילת הצעתי ובים במסמכי המכרזהיתר, בסעדים הנק

זה לעיל, תשקול  4 המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .4.18

 החברה את הצעתי. 

  תצהיר .1

 יםכנספח, בנוסח המצורף ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה .1.1

 "התצהיר"(. -להלן כל אחד מהם לחוד ) הצהרת המציע זול 3א/ -ו 2; א/1/א
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היה מי יתן תצהיר כאמור כל אחד ממנהלי ומבעלי השליטה בתאגיד. י ,היה המציע תאגיד .1.2

מהמנהלים ו/או מבעלי השליטה של המציע תאגיד, ייחתם התצהיר האמור על ידי היחידים 

ו/או כבעלי השליטה במנהלים ו/או בבעלי השליטה  המשמשים, במישרין או בעקיפין, כמנהלים

 בזוכה.

, אינם עומדים בהצהרות כאמור לעילהמציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, במקרה בו 

המפורטות בתצהיר, כולן או חלקן, עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר, את פרטי 

 החקירות המתנהלות נגדם. ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את

  הצעת המציע .1

הנני מציע את במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, בקפידה לאחר שעיינתי  .1.1

הצעתי לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, כמפורט בגיליון הסיכום 

 הכללי.

על ידי לאחר שבדקתי היטב את הנני מצהיר, כי הצעתי על פי גיליון הסיכום הכללי, נעשתה  .1.2

 .המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז

או חלקן, האמורות בכתב הכמויות להזמין את כל הכמויות  תמתחייב ידוע לי כי החברה אינה .1.3

חלק מוגדר מן וצרכי כל  הצרכיו חברהוהיקף העבודות יכול להשתנות בהתאם לתקציב ה

 .העבודות

 כוללים מס ערך מוסף. אינםים בכתב הכמויות  מחירידוע לי כי ה .1.4

לכל  תמתייחסו בשיעור אחיד או התוספת שהצעתי, במידה והצעתי, הינה הנחהה כיידוע לי  .1.1

 .היחידות והסעיפים הכלולים בכתב הכמויות

ה על ידי בכתב הכמויות, בכפוף לעדכונם בגיליון הסיכום הכללי, ככל שניתנידוע לי כי המחירים  .1.1

יהוו תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיי על פי מסמכי הנחה או תוספת, 

ת כל ים, למען הסר ספק, אכולל םוההמכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, 

, , מכל מין וסוג שהם)לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים( ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות

מסמכי המכרז, לרבות בהתאם להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויותביצוע העבודות הכרוכות ב

 החוזה, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 ערבות המכרז .7

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות  .7.1

שלושים )₪  30,000 -תנאי המכרז, ובסך השווה לל ח ג'בנספמכרז, בנוסח זהה לנוסח הכלול 

.אלף שקלים חדשים(
 

 

ייווצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי ידוע לי ואני מתחייב, כי באם  .7.2

דרש, וזאת עד לא יאוחר אאאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שהמכרז, אזי 

. ידוע ו/או בהתאם להוראות החברה תוקפה של ערבות המכרז )חמישה( ימים לפני פקיעת 1 -מ

 לי כי כל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבד. 
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ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את  .7.3

דרישת תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז בכל ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג 

לא אמלא את במקרה שבו מקרה בו אחזור בי מהצעתי, כולה או חלקה, לפני מועד פקיעתה, ו/או 

ו/או ככשיר  אוכרז כזוכהבמקרה שבו התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או 

ויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז אם לא אקיים במלואן ובמועדן את כל התחייב – שני

חילוט הערבות ת. יוהנובעות מהכרזתי כזוכה, לרבות, למען הסר ספק, ההתחייבויות המקדמ

פיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הנ"ל יחשב לקניינה הגמור יהווה , כולה לטובת החברה

 . החברהוהמוחלט של 

תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק ערבות המכרז ידוע לי ומוסכם עלי, כי  .7.4

מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על 

 דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 הודעה על קבלת ההצעה .8

 ( ימי עסקים את1להמציא בתוך חמישה )יה הנני מתחייב יבמידה והחברה תמסור לי הודעת זכ .8.1

 לתנאי המכרז.  15.3  בסעיף המסמכים המפורטים

ות עד למועד הקובע, יהווה יידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדמ .8.2

הפרה יסודית של התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת 

מכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר הזכיה ואת זכייתי ב

וסכום  המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי, כולה או חלקה

 . החברהפיצויים מוסכמים מראש, ויחשב לקניינה הגמור והמוחלט של הערבות הבנקאית יהווה 

 תוקף ההצעה .9

עד כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות חזרה, הצעתי זו תעמוד בתוקפה על  .9.1

 הכל בהתאם לאמור בתנאי המכרז., לתנאי המכרז 10.1 למועד הקבוע בסעיף 

ידוע לי ואני מסכים, כי החברה תהא רשאית להאריך את תוקף הצעתי, כאמור בתנאי המכרז,  .9.2

ך את תוקף הצעתי כאמור, תוארך על ידי תוקפה של ערבות המכרז וכי במקרה בו החברה תארי

 .בהתאם

 עיון במסמכים .10

במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום  ודיעהידוע לי כי החברה ה .10.1

סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, תידרש לכך, בכתב, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 30על 

 בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

וד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין ידוע לי כי מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם ס

. החברה תשקול את עמדתו אם במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורשאת 

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.
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, יתבצע במקום ובמועדים לתנאי המכרז 17.1 העיון במסמכים כאמור בסעיף בנוסף, ידוע לי כי  .10.2

 .שתורה החברה

 פירוש .11

בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף  הצהרת המציע זוכל האמור ב

 במין נקבה במשמע וכן להיפך.

 

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .12

ק בלתי נפרד ומהווים חל לתנאי המכרז 8.5 המנויים בסעיף מצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

 .הימנה

 

  פרטי מגיש ההצעה .13

 ________________________   שם המציע: .13.1

 ________________________  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ: .13.2

 ________________________ כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(: .13.3

 הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו: .13.4

 ________________________ שם )פרטי + משפחה(  .13.4.1

 ________________________  טלפון בבית:  .13.4.2

 ________________________  טלפון במשרד:  .13.4.3

 ________________________  פקסימיליה: .13.4.4

 ________________________  טלפון נייד:  .13.4.1

 _________________________כתובת למסירת הודעה דחופה: .13.1

 ________________________  מספר טלפון למקרי חירום:  .13.1

 )על מספר טלפון זה להיות זמין במשך כל שעות היממה(.

 

הנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר קרות 

 שינוי כאמור. 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך
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 אישור

 
 

 יחיד:

_______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום ____  אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר.
בחודש _______ שנת _______ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ וחתם/מה 

 בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

__________________ 
 , עו"ד

 

 

 תאגיד:

)מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ אני הח"מ, _____________ עו"ד 
על "התאגיד"(  -)להלן בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________ 

_________, ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. _____
 המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

__________________ 
 , עו"ד           
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 3/2011מכרז 

 ' להצהרת המציע1נספח א

 תצהיר

וכי אהיה צפוי לכל  אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת
 העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 בכל הסעיפים הבאים ק את המיותרומחיש ל

 _______הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל בחברת_________ .1
, שהינה בעלת מניות/מנהל במציע/שותף במציעבע"מ

*
י זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז ועורך תצהיר 

 .("המכרז" -ו "אחוזות החוף" - , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  3/2011 מס'

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 10 -הנני מאשר, כי ב .2
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב
*

 , הכל כמפורט להלן: 

_______________________________________________.____________________ 

 השנים שקדמו לתצהירי זה)עשר(  10 -הנני מאשר, כי ב .3
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון .א

 )או לחלופין(

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:  .ב

_______________________________________________.____________________ 

 הנני מאשר .4
*

: 

 כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .א

 )או לחלופין(

תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .ב
*

 , הכל כמפורט להלן:

_______________._____________________________________________________ 
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 הנני מאשר .1
*

: 

כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש  .א
ו/או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

  .1981 –השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או  .ב
בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1981 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

______________.______________________________________________________ 

 הנני מאשר .1
*

: 

ו/או על תקנות  1970-ת על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לכי לא הורשעתי בעבירו .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי הו/או על צוים שניתנו על פי
 . 1981 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ל תקנות ו/או על ו/או ע 1970-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1981 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

_______________._____________________________________________________ 

 הנני מאשר .7
* 

: 

לתצהירי זה  1 -ו 1עבירות המנויות בסעיפים כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מה .א
 לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו,

 )או לחלופין(

לתצהירי זה לעיל,  1 -ו 1תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב

ו/או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו
*

 כמפורט להלן: , הכל

 _______________._____________________________________________________ 

 

____________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  מר/גב' 
תיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה לעונשים _____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהר

 הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.

          ______________ 

 , עו"ד _______                                                     
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 3/2011מכרז 

 להצהרת המציע 2נספח א'

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את 
 האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 
 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1919

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1911

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1971

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1910

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1914

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1911

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1913

 חוק החניכות תשי"ג 1913

 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1911
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1918
 פיטורין תשכ"גחוק פיצויי  1913
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998
 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1991
2001 
1998 
2011 

 תשס"אחוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 
 חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2002

 

 
 אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 
   

 תאריך שם מלא של עו"ד תחתימה וחותמ

 

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע
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 3/2011מכרז 

 להצהרת המציע 3נספח א'

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר

 :1976-תשל"וה
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת 

 אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן: וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא

"( במסגרת מכרז החברההנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה _____________________ )" .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף   3/2016מס' 

 הנני מכהן בחברה בתפקיד _____________________________________________. .2

לא  )"החוק"(, 1971-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בד ההתקשרות עד מועלמיטב ידיעתי,  .3

כי במועד  -ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  הובעל זיקה אלי חברההורשעו ה

  ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .4

עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנסה החברה או מי מבעלי השליטה בה, על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה  .1

במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד 

 האחרון להגשת הצעות במכרז.

גרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם החברה אשר הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי ל .1

 הסמיכה אותה למסור הצהרה זו.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

________________________ 

 

 אישור

 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'______________, __________________________, הופיע לפני מר 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים על  םחתו

 בחוק, אם לא יעשה כן.

 

     

 , עו"ד
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  3/2016מכרז מס' 

 ציעסיון המינ -נספח ב' להצהרת המציע  

 1מס' 

 :דותהעבומיקום 

 תקופת ביצוע העבודות: מחודש ________ שנת ________ ועד חודש ________ שנת________

 :העבודותתיאור כללי של 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  שם כתובת טל' נייד פקס הערות

עבורו  המזמין/לקוח     

 בוצעו העבודות

 הערות:

 היקף כספי חודשי/שנתי של העבודות

 

 :מספר הדונמים של השטח בו בוצעו העבודות 

 : ___________________________העבודותהערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

אישור המזמין/הלקוח על ו ,המלצות בכתב בין היתר, יש לצרף אישורים מתאימים, הערה:

 . פרטי העבודה
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 2מס' 

 :העבודות מיקום

 תקופת ביצוע העבודות: מחודש ________ שנת ________ ועד חודש ________ שנת________

 :העבודותתיאור כללי של 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  שם כתובת טל' נייד פקס הערות

עבורו  המזמין/לקוח     

 בוצעו העבודות

 הערות:

 היקף כספי חודשי/שנתי של העבודות

 

 :מספר הדונמים של השטח בו בוצעו העבודות 

 : ___________________________העבודותהערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

אישור המזמין/הלקוח על ו ,המלצות בכתב בין היתר, יש לצרף אישורים מתאימים, הערה:

 . פרטי העבודה

 

 

 3מס' 

 :העבודותמיקום 

 תקופת ביצוע העבודות: מחודש ________ שנת ________ ועד חודש ________ שנת________

 :העבודותתיאור כללי של 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  שם כתובת טל' נייד פקס הערות

עבורו  המזמין/לקוח     

 בוצעו העבודות
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 הערות:

 ודשי/שנתי של העבודותהיקף כספי ח

 

 :מספר הדונמים של השטח בו בוצעו העבודות 

 : ___________________________העבודותהערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

אישור המזמין/הלקוח על ו ,המלצות בכתב בין היתר, יש לצרף אישורים מתאימים, הערה:

 . פרטי העבודה

 

 

יפו ו/או תאגידים עירוניים של עיריית -עם עיריית תל אביבניסיון קודם של המציע 
 :לתנאי המכרז(  8.5.6יפו )סעיף -תל אביב

     

 שם  מזמין העבודה שם העבודות 
 יפו/תאגיד עירוני(-)עיריית ת"א

תקופת  פרטים על העבודה
ביצוע 

 העבודות

1.  
 

  
 
 

 

2.  
 

  
 
 

 

3.  
 

  
 
 

 

 
 

תפנה  חברהוכן מסכים שהזה  המפורטים בנספח ב'הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי הפרוייקטים 

          לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל.

 _______________________________   :ציעשם המ

 _______________________________   :ציעכתובת המ

 _______________________________  :ציעטלפון של המ

 _______________________________  :ציעחתימת וחותמת המ

 

 אישור

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'______________, __________________________, הופיע לפני מר 

עונשים הקבועים תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העל  םחתו

 בחוק, אם לא יעשה כן.

     

 , עו"ד
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 3/2016מכרז 

 לתנאי המכרז 1נספח ג'

 למכרז נוסח ערבות בנקאית
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 

 תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

באופן ם אנו ערבים כלפיכ)להלן: "המבקש"(  לבקשת ______________________________________ .1

(, "הסכום הבסיסי"שלושים אלף שקלים חדשים( )להלן: )₪ 30,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

עם מכרז בקשר המבקש שתדרשו מאת להלן,  2אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

 .יפו-בעיר תל אביב ילייםלביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עלהתקשרות בחוזה  3/2011מס' 

לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא  1הסכום הבסיסי האמור בסעיף  .2

נקודות( )להלן:  98.1)דהיינו  2011בגין חודש מרץ שנת  2011לחודש אפריל שנת  11המדד שפורסם ביום 

"המדד וע התשלום לפי ערבות זו )להלן: (. אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצ"המדד הבסיסי"

( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור החדש"

(. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד "סכום הערבות"עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי )להלן: 

 ם הבסיסי.הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכו

ימי עסקים מיום  1תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .3

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות האמור מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,קבלת דרישתכם

 מאת המבקש.

 ועד בכלל. 9.10.2011ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4

 .ו/או להסבה ו אינה ניתנת להעברהערבות ז .1

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 3/2016מכרז 

 לתנאי המכרז 2נספח ג'

  רשימת בנקים וחברות ביטוח לקבלת ערבות

 
 :בהתאם לתנאי המכרזלהלן רשימת בנקים וחברות ביטוח מהם ניתן לקבל ערבות, 

 

 רשימת חברות ביטוח חרייםרשימת בנקים מס

 בנק איגוד לישראל בע"מ

 בנק אוצר החייל בע"מ

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 טרייד בע"מ-בנק יורו

 בנק החקלאות לישראל בע"מ

 בנק מזרחי טפחות בע"מ

 בנק הפועלים בע"מ

 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

 בנק ירושלים בע"מ

 יובנק בע"מ

 לאומי לישראל בע"מ בנק

 בנק לפתוח  התעשיה  בישראל בע"מ

 בנק מסד בע"מ

 בנק ערבי ישראל בע"מ

 בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

 בנק קונטיננטל לישראל בע"מ

 בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

CITIBANK N.A )סניפים בישראל בלבד( 

HSBC Bank plc )סניפים בישראל בלבד( 

 בע"מ איילון חברה לביטוח

 אליהו חברה לביטוח בע"מ

 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

 כלל ביטוח אשראי בע"מ

 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

 כלל חברה לביטוח בע"מ

 החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

 מגדל חברה לביטוח בע"מ

 מנורה חברה לביטוח בע"מ

 הראל  חברה לביטוח בע"מ

 אשור בע"מ -לביטוח אשראי חברה 

 החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

 רשימת בנקים למשכנתאות

 בנק אדנים למשכנתאות בע"מ

 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ

 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

 בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ

 הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ

 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ
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 3/2016מכרז 

 נספח ד' לתנאי המכרז 

 אישור עו"ד/רו"ח

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 1רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 3/2016מכרז מס'  -אישור בעלי מניות/שותפים במציע ומורשי חתימה  הנדון:

 

 _____________________, אני הח"מ, ____________________ עו"ד / רו"ח, שכתובתי הינה:__

 מתכבד לאשר בזאת:

 שם התאגיד המציע: ______________________

 במציע הינם )ברמת היחיד, אדם ולא תאגיד(:בעלי המניות או השותפים 

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )א(

 .ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.מס' ת  שם: ___________________; )ב(

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )ג(

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )ד(

 מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי:  

 מס' ת.ז.: ________________.  ;שם: ___________________ )א(

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )ב(

ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד  ינםהאשר הוא/

 . לכל דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרזהמציע התאגיד 

 

 

 תמתחו  חתימה  תאריך
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 3/2016מכרז 

 כתב כמויות  –נספח ה' לתנאי המכרז 

  )נספח ג' לחוזה(
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

    סה"כ מחירון אחזקת גינון שוטפת בחניונים עיליים  - 02פרק 

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.01

   14ברח' בוגרשוב  בוגרשוב

 165.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.02

   9חברה חדשה ברח' חברה חדשה 

 330.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.03

  20בית הדר ב' ברח' הרכבת 

 220.00 1 חודש

ירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון אחזקה בתד 02.01.01.04

 1גלית ברח' וינגייט 

 594.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.05

  111ברוריה ברח' יגאל אלון 

 594.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.06

   7בני דן ברח' אוסישקין 

 220.00 1 ודשח

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.07

 1חנה וסע ארלוזורוב ברח' על פרשת דרכים 

 550.00 2 חודש 

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.08

 12מרכזים ברח' הזרם 

 220.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניון אחזקה בתדירות הדרושה עפ" 02.01.01.09

 11הלוחמים ברח' הלוחמים 

 440.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.10

  4דובנוב ברח' דובנוב 

 220.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.11

 28תל נורדאו ברח' פרישמן 

 165.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.12

 14בית הדר א ברח' יהודה הלוי 

 594.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.13

  2ברח' הצפירה  1הצפירה 

 220.00 1 חודש 

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.14

 41סינרמה ברח' יצחק שדה 

 220.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.15

  7סעדיה גאון ברח' ציקלג 

 220.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.16

 11פנחס רוזן ברח' פנחס רוזן 

 286.00 1 חודש

בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון אחזקה  02.01.01.17

 1לולאה ברח' זיסמן 

 330.00 1 חודש

 220.00 1 חודשאחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.18
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 13לסקוב ברח' לסקוב 

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.19

 נחושת ברח' ראול וולנברג /נחושת

 275.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.20

  2הארד ברח' הארד 

 165.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.21

 20החשמל ברח' לבונטין 

 220.00 1 חודש

ון אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחני 02.01.01.22

 83ג'ורג' וייז מזרח /מערב ברח' ג'ורג' וייז 

 550.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.23

 דרום ברח' בן ישי

 550.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.24

 21המרשם ברח' קלצ'קין 

 220.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.25

 פ. ג'ורג' וייז  1הנדסאים ברח' בן ישי 

 440.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.26

 2מדעי החברה ברח' קלאוזנר 

 220.00 1 חודש

ן אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניו 02.01.01.27

 10מיטשל ברח' לבנון חיים 

 220.00 1 חודש

אחזקה בתדירות הדרושה עפ"י המפרט כמפורט בחניון  02.01.01.28

 4ברח' קלצ'קין  2רפואת שיניים 

 275.00 1 חודש

          

מחירון לעבודות ברג'י )יומית( עבור ביצוע עבודות   - 03פרק 

קה אחזקה, גינון ופיתוח חדשות שאינן במסגרת האחז

 השוטפת )יבוצעו עפ"י קריאה, בהזמנה נפרדת בלבד(

      

עבודה ביומית תשולם רק לעבודות שאין לגביהן הגדרה   03.01.01

ומחיר  בסעיפי  כתב הכמויות והן נוספות על תנאי 

החוזה הרגילים. העבודות  יבוצעו  רק על  פי הוראה 

 בכתב מהמפקח ביומן העבודה

     הערה

 75.00 1 ש"ע מקצועי פועל 03.01.02

 50.00 1 ש"ע פועל בלתי מקצועי או עוזר לפועל מקצועי 03.01.03

 135.00 1 ש"ע שעת  כוננות –מנהל עבודה  03.01.04

 95.00 1 ש"ע שעת כוננות –עובד מקצועי  03.01.01

 75.00 1 ש"ע שעת כוננות –עובד לא מקצועי  03.01.01
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

עבודות גינון ופיתוח חדשות שאינן במסגרת מחירון ל  - 04פרק 

האחזקה השוטפת )יבוצעו עפ"י קריאה, בהזמנה 

 נפרדת בלבד(

      

        ופירוק לתשתית מדרכות הכנה עבודות - 04.01

פירוק שולחנות מכל סוג, כולל כסאות מחוברים ו/או  04.01.01

לא מחוברים, לרבות פירוק בטון היסוד, איחסון 

ום שיורה המפקח, בתחום העיר, ו/או החומר במק

לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת 

הסביבה,סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על 

 ידי המשרד להגנת הסביבה, מילוי בורות וניקוי האתר.

 95.00 1 יח' 

פירוק לוח מודעות, לרבות פירוק בטון היסוד, איחסון  04.01.02

ורה המפקח, בתחום העיר ו/או לאתר החומר במקום שי

פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, 

סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי 

 המשרד להגנת הסביבה, מילוי בורותוניקוי האתר.

 110.00 1 יח' 

פירוק פרגולת דגם "אלון ",לרבות פירוק בטון היסוד,  04.01.03

שיורה המפקח, בתחום העיר, איחסון החומר במקום 

ו/או לאתר פינוי פסולת מורשה, סילוק הפסולת לאתר 

פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, 

 מילוי בורות וניקוי האתר.

 110.00 1 יח' 

פירוק פרגולת עץ ו/או מתכת ו/או בטון, ו/או בד, כולל  04.01.04

חסון כל האלמנטים, לרבות פירוק בטון היסוד, אי

החומר במקום שיורה המפקח, בתחום העיר, ו/או 

לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת 

הסביבה, סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על 

 ידי המשרד להגנת הסביבה, מילוי בורות וניקוי האתר.

 90.00 1 מ"ר 

 פירוק משטחי גומי יצוק ו/או מרצפות, וסילוק החומר  04.01.01

לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת 

הסביבה, סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על 

ידי המשרד להגנת הסביבה, מילוי בורות וניקוי האתר 

 לגובה שטח בסביבה.

 55.00 1 מ"ר 

פירוק ברזיה מכל סוג, כולל ניקוזים וכל האביזרים  04.01.01

וראת המפקח, לרבות הנלווים, ניתוק צנרת מים עפ"י ה

פירוק בטון היסוד, איחסון החומר במקום שיורה 

המפקח, בתחום העיר ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר 

על ידי המשרד להגנת הסביבה, סילוק הפסולת לאתר 

פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, 

 מילוי בורות וניקוי האתר.

 165.00 1 יח' 
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

יות ו/או אלמנטי תיחום שונים עם או ללא פירוק תחומ 04.01.07

יסוד בטון ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי 

 המשרד להגנת הסביבה.

 6.00 1 יח' 

       בעבודות פיתוח -עבודות נילוות  עפר עבודות - 04.02

הכשרת הקרקע, לרבות הדברת עשבים, קילטור, ישור  04.02.01

 ודישון.

 9.00 1 מ"ר 

ריסוס שטחים בחומר הדברה "ראונד,אפ "במינון של   04.02.02

 ליטר מים לדונם. 100-ליטר  ב 1.1

 14.00 1 מ"ר 

ס"מ בכלים מכניים, 20עיבוד הקרקע עד לעומק של   04.02.03

 לרבות הפיכת הקרקע, תיחומה וישורה. 

 8.00 1 מ"ר 

אספקה ופיזור של אדמת גן חול חמרה מטיב מאושר  04.02.04

ינון, לפי הוראות המפקח וכמפורט במפרט בשטחי ג

 המצ"ב.

 45.00 1 מ"ק 

פינוי עודפי פסולת גינון וגזם לאתר פסולת מורשה.  04.02.01

במחיר יכללו כל הוצאות הקבלן לצורך העמסה, 

העברה, פריקה וקבורה של הפסולת כמפורט במפרט 

הטכני המצ"ב. הקבלןמחוייב בהצגת תעודות שפיכה 

סולת מאושר של ידי המשרד להגנת של אתר פינוי פ

 הסביבה.

 385.00 1 טון 

הסעיף כולל טיפול בפסולת גושית  -מחזור פסולת בנין  04.02.01

והפיכתה לסוגים שונים של מצעים ופינויה לאתר פינוי 

פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

באחריות הקבלן לעבוד על פי תנאי המשרד להגנת 

עסקים וחוקי עזר העירוניים. הקבלן הסביבה, רישוי 

יפנה על חשבונו את יתרת הפסולת שאינה ניתנת 

למחזור לאתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת 

הסביבה. הקבלן יהיה רשאי למכור את המצעים 

 ותוצאות המחזור.

 28.00 1 מ"ק 

       נטיעת עצים ושיחים 04.03

ות,  שימוש  . העתקת עצים כוללת עבודות נלו1הערות:  

במנוף וטיפול עם אחריות לאחר מכן כמפורט במפרט 

. שתילת עצים או  שיחים שונים מהמשתלה 2המצ"ב. 

העירונית של אגף שפ"ע תכלול במחירם העמסתם, 

הובלתם ברכב הקבלן, פריקתם באתר העבודה 

. במחירי שתילת עצים ושיחים  כלול טיפול 3ושתילתם. 

. העתקת עצים 4ב. ואחריות כמפורט במפרט המצ"

. כריתת עצים כמפורט 1כמפורט  במפרט המצ"ב. 

     הערה
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

במפרט המצ"ב. .  אספקה  ושתילת  דקליים עצים  

תכלול  מחיר העץ, העמסה, הובלה, פריקה ושתילה 

. אספקה ושתילת צמחים מסוגים שונים 7ואחריות. 

תכלול מחיר השתיל, העמסה, הובלה, פריקה, שתילה 

 א מסוגים שונים.ואחריות כנ"ל לגבי דש

ס"מ ויותר בעזרת כלים  10העתקת עצים  בקוטר גזע  04.03.01

 מכניים.

 1,400.00 1 יח' 

העתקה ושתילה של עצי זית בתחום הרשות עפ"י  04.03.02

 הנחיית מנהל הפרויקט.

 440.00 1 יח' 

מ', בעבודת ידיים ו/או  1העתקת דקלים  בגובה גזע עד  04.03.03

 כלים מכניים. בעזרת

 1,650.00 1 יח' 

 2,300.00 1 יח'  מ'. 1העתקת דקלים בגובה גזע מעל  04.03.04

ניקוי גזע + כפות עצי דקל מסוגים שונים אשר יגזמו  04.03.01

מבסיסם. העבודה תתצבע בעזרת סכין, ומקום החתך 

יהיה חלק ואחיד בכל גובה )יחידת המידה על פי גובה 

( כולל זיזים לאורך הגזע, או ניקוי הכפות היבשות

קילוף הזיזים מבסיסם בעברת סכין ולהשאיר גזע חלק 

 לרבות פינוי הגזם לאתר פסולת מורשה.

 770.00 1 יח' 

מ' יחד עם הגדם, לרבות סילוקו  4כריתת עץ בגובה עד  04.03.01

 מהשטח לאתר פסולת מורשה.

 330.00 1 יח' 

' יחד עם הגדם, לרבות מ 4-7כריתת עץ בגבהים בין  04.03.07

 סילוקו מהשטח לאתר פסולת מורשה.

 440.00 1 יח' 

מ' יחד עם הגדם, לרבות  7כריתת עץ בגבהים מעל  04.03.08

 סילוקו מהשטח לאתר פסולת מורשה.

 660.00 1 יח' 

מ' מכל הסוגים והמינים,  כולל פינוי  7גיזום עצים עד  04.03.09

ל השטח כולל הגזם לאתר פסולת מורשה וניקוי כ

 טאטוא באמצעות מפוח.

 330.00 1 יח' 

מ' מכל הסוגים והמינים,  כולל פינוי  7גיזום עצים מעל  04.03.10

הגזם לאתר פסולת מורשה וניקוי כל השטח כולל 

 טאטוא באמצעות מפוח.

 495.00 1 יח' 

מעולה, נטיעה באמצעות  7עצים בוגרים מאדמה מס'  04.03.11

 כלים מכניים.

 100.00 1 יח' 

 120.00 1 יח'  מעולה. 8כנ"ל אולם מס'  04.03.12

 145.00 1 יח'  מעולה. 9כנ"ל אולם מס'  04.03.13
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 190.00 1 יח'  מעולה. 10כנ"ל אולם מס'  04.03.14

 200.00 1 יח'  מעולה בעבודת ידיים.  7עצים בוגרים מאדמה מס'  04.03.11

 220.00 1 ח'י  מעולה. 8כנ"ל אולם מס'  04.03.11

 275.00 1 יח'  מעולה. 9כנ"ל אולם מס'  04.03.17

 80.00 1 יח'  מעולה. 10כנ"ל אולם מס'  04.03.18

ס"מ, גובה  70עץ זית עתיק, גזע אחד, קוטר גזע מעל   04.03.19

 מ/. 1.1גזע לפני פיצול ענפים לפחות 

 3,000.00 1 יח' 

מ',  2ה הגזעים לפחות עץ זית בעל גזעים מפוצלים, גוב  04.03.20

 .4קוטר זרועות לפחות "

 550.00 1 יח' 

 33.00 1 יח'  .1פיקוסים מזנים שונים גודל  04.03.21

 55.00 1 יח'  .1כנ"ל אולם גודל  04.03.22

 110.00 1 יח'  .7כנ"ל אולם גודל  04.03.23

 220.00 1 יח'  .8כנ"ל אולם גודל  04.03.24

-2ליטר גובה  100גטוניה חסונה מחבית עצי דקל וושינ 04.03.21

 מ'. 1.1מ' גובה גזע  2.1

 1,650.00 1 יח' 

עצי דקל "ושינגטוניה" חסונה, בוגר מאדמה בגובה גזע  04.03.21

 כפות לפחות(.  8מ' ) 3-1.1של 

 2,000.00 1 יח' 

 3ליטר גובה  100עצי דקל "ושינגטוניה" חוטית מחבית  04.03.17

 מ'. 1.1ע מ', גובה  גז 2.1 -

 2,200.00 1 יח' 

עצי דקל "ושינגטוניה" חוטית בוגר מאדמה באישור  04.03.18

 כפות לפחות(. 8מ' ) 1.1 -3המפקח, בגובה גזע 

 2,850.00 1 יח' 

עצי דקל תמר מזנים שווים באישור המפקח מחבית  04.03.19

 . 1.1מ' גובה גזע  1.1 - 3ליטר, גובה  100

 2,200.00 1 יח' 

חידראוי בוגר מאדמה -עצי דקל "תמר" מזן דרי 04.03.20

 כפות לפחות(. . 12מ' ) 3-2באישור המפקח, בגובה גזע 

 3,900.00 1 יח' 

חידראוי באישור המפקח, -עצי דקל "תמר" מזן דרי 04.03.21

 כפות לפחות(. 12מ' ) 1-3.1בגובה גזע 

 5,200.00 1 יח' 

ידראוי בוגר מאדמה נטיעת עצי דקל "תמר" מזן דרי ח 04.03.22

 כפות לפחות(. 12) 1.1באישור המפקח בגובה גזע מעל 

 5,050.00 1 יח' 

 1100.00 1 יח'  מ'. 2.1 - 3ליטר גובה כללי  100דקל קנרי מחבית   04.03.23

דקל קוקוס פלומוזה )סיאגריס( בוגר מאדמה גובה גזע  04.03.24

 מ'.  3-2

 715.00 1 יח' 

פלומוזה )סיאגריס( בוגר מאדמה גובה גזע  דקל קוקוס   04.03.21

 מ'.  1.0 -3.0

 1,100.00 1 יח' 

 1.3-ליטר   100דקל לויסטוניה מזנים שונים  מחבית   04.03.21

 מ'. 0.1-0.8מ' גובה גזע 

 550.00 1 יח' 
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 1דקל לויסטוניה מינים שונים בוגר מאדמה גובה כללי  04.03.27

 מ'. 2- 3.1מ', גובה גזע  3 -

 1,100.00 1 'יח 

מ' גובה  2-2.1ליטר גובה  100בוטיה דרומית מחבית   04.03.28

 0.7 -0.9גזע 

 770.00 1 יח' 

מ'  2.1 - 3.1בוטיה דרומית בוגר מאדמה גובה כללי   04.03.29

 מ'. 1.1 - 2גובה גזע 

 1,650.00 1 יח' 

 660.00 1 יח'  מ'. 1.1-3ל'גובה כללי  100סבל מינים שונים מחבית  04.03.30

מ', גובה גזע  3-4סבל מינים שונים בוגר מאדמה גובה   04.03.31

 מ'. 1.1 - 2

 1,100.00 1 יח' 

. מ', גובה 1-1.1ליטר גובה  100פניקס רובליני מחבית   04.03.32

 מ'. 0.1 - 0.8גזע 

 550.00 1 יח' 

 1 - 1.1פניקס רובליני זוג שלישיה מתפצל, גובה כללי   04.03.33

 מ'.

 715.00 1 יח' 

מ',  1.1  - 1.7פניקס רובליני בוגר מאדמה גובה כללי   04.03.34

 מ'. 0.1 - 1גובה גזע 

 770.00 1 יח' 

מ',  1.2  - 1.7פניקס רובליני בוגר מאדמה גובה כללי   04.03.31

 מ'. 1 - 1.1גובה גזע 

 1,350.00 1 יח' 

ובה ליטר ג 100שמרופס הומליס אקסמפלר מחבית   04.03.31

 מ' בעל גזעים מפוצלים. 1.2 - 1.8כללי 

 880.00 1 יח' 

שמרופס הומליס בוגר מאדמה בעל גזע מפוצל גובה   04.03.37

 מ'. 1.1 - 2כללי 

 1,200.00 1 יח' 

שמרופס הומליס בוגר מאדמה בעל גזע מפוצל גובה   04.03.38

 מ'. 2 - 2.8כללי 

 1,550.00 1 יח' 

נים כגון קנטיה זנב הדג וכד' מחבית דקליים זנים שו  04.03.39

 מ'. 0.8 - 1.1מ' גובה גזע   2.1-3.1ליטר גובה  100

 660.00 1 יח' 

דקליים זנים שונים כגון קנטיה, זנב דג וכד' בוגר   04.03.40

 מ'. 1.1-2גובה גזע  2.1 - 4מאדמה גובה כללי 

 1,650.00 1 יח' 

 - 1.3, גובה כללי ליטר 21ציקס טורסאי, זמיה ממיכל   04.03.41

 מ'. 1

 550.00 1 יח' 

מ',  0.7 - 1.2ליטר, גובה כללי  100ציקס מופשל מחבית   04.03.42

 מ'. 0.2 - 0.1גובה גזע 

 550.00 1 יח' 

 - 0.9ציקס מופשל בוגר מאדמה גובה גזע מפני הקרקע   04.03.43

 מ'. 1.2מ', קוטר  נוף לפחות  0.8

 770.00 1 יח' 

ס מופשל בוגר מאדמה גובה גזע מפני הקרקע ציק  04.03.44

 מ'. 1.7מ', קוטר נוף לפחות  1.2לפחות 0.8

 1,200.00 1 יח' 

       צנרת השקייה מונחת בקרקע 04.04
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

. המחירים כוללים הספקת והנחת צנרת 1הערות:  

השקייה, אביזרים ויתר חומרים בקרקע לאחר כיסויה 

חלקים בהתאם  . ביצוע, תחזוקה, החלפת2ע"י הקבלן. 

למפרט המצ"ב באישור והנחית מהנדס מים של אגף 

 שפ"ע.

     הערה

 4מ"מ, דרג  71צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.01

קשיח, חפורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים 

 וחיבור לרשת.

 43.00 1 מטר 

 4מ"מ, דרג  13צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.02

פורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים קשיח, ח

 וחיבור לרשת.

 30.00 1 מטר 

 4מ"מ, דרג  10צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.03

קשיח, חפורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים 

 וחיבור לרשת.

 22.00 1 מטר 

 4מ"מ, דרג  40צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.04

סים בקרקע, לרבות אביזרים קשיח, חפורים ומכו

 וחיבור לרשת.

 20.00 1 מטר 

רך,    4מ"מ, דרג  32צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.01

חפורים  ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים וחיבור 

 לרשת.

 15.00 1 מטר 

רך,    4מ"מ, דרג  21צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.01

ע, לרבות אביזרים וחיבור חפורים  ומכוסים בקרק

 לרשת.

 13.00 1 מטר 

 1מ"מ, דרג 110צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.07

קשיח, חפורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים 

 וחיבור לרשת.

 85.00 1 מטר 

 100.00 1 מטר  .10כנ"ל אולם דרג  04.04.08

 1דרג  מ"מ, 90צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.09

קשיח, חפורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים 

 וחיבור לרשת.

 72.00 1 מטר 

 90.00 1 מטר  .10כנ"ל אולם דרג  04.04.10

 1מ"מ, דרג  71צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.11

קשיח, חפורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים 

 וחיבור לרשת.

 60.00 1 מטר 

 85.00 1 מטר  .10לם דרג כנ"ל או 04.04.12

 1מ"מ, דרג  13צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.13

קשיח, חפורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים 

 39.00 1 מטר 
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 וחיבור לרשת.

 66.00 1 מטר  .10כנ"ל אולם דרג  04.04.14

 1מ"מ, דרג  10צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.11

ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים קשיח, חפורים 

 וחיבור לרשת.

 33.00 1 מטר 

 1מ"מ, דרג  40צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.11

קשיח, חפורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים 

 וחיבור לרשת.

 28.00 1 מטר 

קשיח, חפורים  10מ"מ, דרג  32צינור פוליאטילן בקוטר  04.04.17

 ות אביזרים וחיבור לרשת.ומכוסים בקרקע, לרב

 22.00 1 מטר 

 1מ"מ, דרג  21צינורות מובילים פוליאטילן בקוטר  04.04.18

קשיח, חפורים ומכוסים בקרקע, לרבות אביזרים 

 וחיבור לרשת.

 20.00 1 מטר 

שלוחת טפטוף מווסת )רע"מ( עילית )ללא חפירה(  04.04.19

מ, ס" 30מ"מ, עם טפטפת כל  11מפוליאטילן בקוטר 

 ליטר לשעה, מחוברת לרשת. 2.3בספיקת מים של 

 4.00 1 מטר 

 4.00 1 מטר  ס"מ. 10כנ"ל אולם כל  04.04.20

 4.00 1 מטר  ס"מ. 10כנ"ל אולם כל   04.04.21

 4.00 1 מטר  ס"מ. 80כנ"ל אולם כל  04.04.22

 4.00 1 מטר  ס"מ. 100כנ"ל אולם כל  04.04.23

 4.00 1 מטר  ס"מ. 120כנ"ל אולם כל   04.04.24

 4.00 1 מטר  ס"מ. 110כנ"ל אולם כל   04.04.21

 4.00 1 מטר  ס"מ 200כנ"ל אולם כל  04.04.21

 12טפטפות לעץ,  8ל/ש  2.3טבעת טפטוף. לעצים  04.04.27

 טפטפות לדקל.

 22.00 1 מטר 

מ"מ עם חוט משיכה  10צנור מתעל לתקשורת בקוטר  04.04.28

למחשב, חפורים ומכוסים בקרקע, עבור קוי פיקוד 

 לרבות קופסאות וחומרי עזר.

 55.00 1 מטר 

ממ"ר מושחלים  1X1.5בחתך  NYYכבלים מסוג  04.04.29

 בצינורות למחשב.

 17.00 1 מטר 

אספקה ועבודה של מכונה להנחת מערכת טיפטוף  04.04.30

 ס"מ. 11-10בדשא לפי הצורך בעומק של 

 7.00 1 מטר 

       מערכות לבקרת השקייהראשי  04.05
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

. ביצוע, תחזוקה, החלפת חלקים בהתאם 1הערות:  

למפרט המצ"ב, באישור והנחית מהנדס מים של אגף 

. כל ראשי המערכת כוללים את כל האביזרים 2שפ"ע. 

 והעבודה כמפורט במפרט הטכני המצ"ב.

     הערה

גור  , כולל מגוף חשמלי1ראש מערכת  לפתיחה אחת, " 04.01.01

גלקונית, סולונואיד וכל האביזרים הדרושים לפי פרט, 

 ארון ורטיקלי "אורלייט" ומנעול מאסטר הרשות.

 2,200.00 1 קומפ'

כולל  3/4"-1פתיחות בקוטר " 3ראש מערכת  עד  04.01.02

מגופים חשמליים גור גלקונית, סולנואידים, ארון 

אורלייט ורטיקלי,  מנעול מאסטר הרשות המקומית 

 כל לפי פרט.ה

 5,500.00 1 קומפ'

מגופים גור  3/4"-1פתיחות בקוטר " 3ראש מערכת  עד  04.01.03

 גלקונית.

 3,000.00 1 קומפ'

כולל מגופים  1.1פתיחות בקוטר  8ראש מערכת עד  04.01.04

חשמליים גור גלקונית, סולונואידים, ארון אורלייט 

י ורטיקלי, מנעול מאסטר הרשות המקומית, הכל לפ

 פרט.

 15,500.00 1 קומפ'

 9,900.00 1 קומפ' כנ"ל אולם ללא ארון הגנה. 04.01.01

עם הכנה  1"½-2פתיחות בקוטר " 3ראש מערכת  עד  04.01.01

למחשב כולל כל האביזרים, ארון הגנה "אורלייט" + 

 יסוד ומנעול מאסטר הרשות המקומית, הכל לפי פרט.

 7,700.00 1 קומפ'

הפעלות כולל ארון  8עד  1רכת הידראולי "ראש מע 04.01.07

ורטיקלי  אורלייט + יסוד בטון, מנעול מאסטר הרשות 

 המקומית, ה כל לפי פרט.

 14,300.00 1 קומפ'

 8,800.00 1 קומפ' כנ"ל אולם ללא ארון  הגנה. 04.01.08

הפעלות כולל ארון  8עד   1.1ראש מערכת הידראולי " 04.01.09

סוד בטון, מנעול מאסטר הרשות ורטיקלי אורלייט + י

 המקומית, הכל לפי פרט.

 21,000.00 1 קומפ'

 15,400.00 1 קומפ' כנ"ל אולם ללא ארון הגנה. 04.01.10

הפעלות כולל ארון  8עד   2ראש מערכת הידראולי " 04.01.11

)ארונות אורלייט + יסוד בטון ומנעול מאסטר הרשות 

שולם כל תוספת המקומית, הכל לפי פרט. )הערה: לא ת

 עבור יותר מארון אחד(.

 19,800.00 1 קומפ'

 14,300.00 1 קומפ' כנ"ל אולם ללא ארון  הגנה. 04.01.12

הפעלות כולל ארון  11עד   2ראש מערכת הידראולי " 04.01.13

)ארונות אורלייט + יסוד בטון ומנעול מאסטר הרשות 

ת המקומית, הכל לפי פרט. )הערה: לא תשולם כל תוספ

 25,000.00 1 קומפ'
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 עבור יותר מארון אחד(.

עם   -2פתיחות בקוטר " 3ראש מערכת הידראולי עד  04.01.14

הכנה  למחשב  כולל  כל האביזרים, חיבור לרשת, הכל 

 קומפלט.

 8,250.00 1 קומפ'

 6,600.00 1 קומפ' .1.1/2כנ"ל אולם בקוטר " 04.01.11

 4,950.00 1 קומפ' .1כנ"ל אולם בקוטר " 04.01.11

סולונואיד בקרה או ש"ע כולל פס סולונואידים מותקן  04.01.17

 בארון ראש המערכת.

 385.00 1 יח' 

ארון מסוג אורלייט או ש"ע צמוד לראש מערכת  04.01.18

ס"מ עבור מחשב השקיה כולל לוח  33/10/80במידות 

עבודה מעץ, חבקים ומנעול מאסטר הרשות המקומית,   

 ומרים והעבודות ונעילה לארגז.לרבות כל הח

 1,300.00 1 קומפ'

ס"מ עבור ראש  33/80/80ארון מסוג אורלייט  במידות  04.01.19

המערכת כולל יציקת בטון, מסגרת ליציקת בטון, 

 לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארגז.

 3,300.00 1 קומפ'

ור ס"מ עב 33/110/110ארון מסוג אורלייט במידות  04.01.20

ראש המערכת כולל יציקת בטון, מסגרת ליציקת בטון, 

 לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארון.

 4,100.00 1 קומפ'

הפעלות תוצרת  8מחשב השקיה סקורפיו עבור  04.01.21

מוטורולה  או  ש"ע, לרבות חבור חשמל כנדרש, מצבר, 

מטען, קישור  למכרז העירוני  והתקנה  ע"י מתקין 

 ל היצרן, ואחריות לשנהמורשהש

 14,850.00 1 קומפ'

הפעלות  11מחשב השקייה סקורפיו מורחב עבור  04.01.22

תוצרת מוטורולה או ש"ע,  לרבות חבור חשמל כנדרש, 

מצבר, מטען, קישור מרכזהעירוני  והתקנה  ע"י  

 מתקין מורשה של היצרן, ואחריות לשנה

 17,050.00 1 קומפ'

השקייה סקורפיו כולל כל החיבורים  הרחבה למחשב 04.01.23

והאביזרים הדרושים לחיבור למחשב קיים, לראש 

 מערכת ולמרכז מנהל בעירייה.

 3,300.00 1 קומפ'

מחשב מסוג אירנייט מוטורולה או ש"ע, כולל כל  04.01.24

האביזרים הדרושים לרבות חבור חשמל למרכזת 

 תאורה.

 44,000.00 1 קומפ'

מוטורולה או ש"ע  4X Rיה סקורפיו מחשב השקי 04.01.21

לרבות חיבור חשמל כנדרש, מצבר, מטען, קישור 

למרכז העירוני, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן 

 7,700.00 1 קומפ'
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 ואחריות לשנה.

הפעלות מוטורולה או  12מחשב השקייה איריקום עבור  04.01.21

ש"ע לרבות חיבור חשמל כנדרש, מצבר, מטען, קישור 

רכז העירוני, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן למ

 ואחריות לשנה.

 14,850.00 1 קומפ'

הרחבה למחשב השקייה "איריקום" כולל כל  04.01.27

החיבורים והאביזרים הדרושים לחיבור למחשב 

 הקיים, לראש המערכת ולמרכז המנהל בעירייה.

 3,300.00 1 קומפ'

 ACכולל מארז AC/DC  4 Sמחשב "גלקון" או ש"ע  04.01.28

 אטום נגד רטיבות.

 1,100.00 1 קומפ'

 ACכולל מארז AC/DC  1 Sמחשב "גלקון" או ש"ע  04.01.29

 אטום נגד רטיבות.

 1,000.00 1 קומפ'

 ACכולל מארז AC/DC  9 Sמחשב "גלקון" או ש"ע  04.01.30

 אטום נגד רטיבות.

 1,550.00 1 קומפ'

 1,750.00 1 קומפ' AC 12כנ"ל  04.01.31

ס"מ להתקנה  32קופסת הגנה "ברוקס" או ש"ע קוטר  04.01.32

ומכסה מעוגן  1בשטח לצינור מנקז +ברז שטיפה "

 בקרקע ובגובה הקרקע.

 330.00 1 קומפ'

ס"מ להתקנה  32קופסת הגנה "ברוקס" או ש"ע קוטר  04.01.33

בשטח עבור וסת לחץ/משחרר אוויר ומכסה מעוגן 

 בקרקע.

 385.00 1 קומפ'

ס"מ  10שוחת ביקורת בשטח מדרך הקוטר השוחה  04.01.34

ס"מ + מכסה  10ס"מ שכבת חצץ בעומק  10פנימי + 

כולל סמל העירייה וכיתוב  10/10פלדה דגם " מורן" 

 השקייה.

 1,100.00 1 קומפ'

בריכות לברזים חיים מקופסת בטון טרומי או פלסטי   04.01.31

ס"מ ובעומק עד  40/40 של  חב'  "עומר"  במידות פנים

ס"מ מותקנת בתוך הקרקע,  לרבות  שכבת  חצץ  10

 ס"מ בתחתיתה 10בעובי 

 220.00 1 יח' 

מונע זרימה חוזרת בנוי מחוץ לארון ראש המערכת  04.01.31

 .1כולל כל החיבורים "פלומטיקס" או ווטס "

 1,900.00 1 יח' 

 3,100.00 1 יח'  .1.1/2כנ"ל אולם " 04.01.37

כולל  17V 23 V 37משאבת דישון חשמלית יונידוס   04.01.38

 כל החיבורים הדרושים.

 3,000.00 1 יח' 

טמון בקרקע  1ליטר + דישון מג'יק  21מיכל דישון  04.01.39

ומחובר למשאבה ולראש המערכת. החיבורים 

 330.00 1 יח' 
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 הדרושים.

       ארגזים לראש מערכת בקרה 04.06

צוע תחזוקה, החלפת חלקים בהתאם ( בי1הערה :  

למפרט המצ"ב  באישור  והנחית מהנדס מים של אגף 

 שפ"ע. 

     הערה

 31/40/14ארגז מלבן מפלסטיק לראש מערכת במידות  04.01.01

ס"מ תוצרת "ברוקס" או ש"ע כולל נעילה, חפור 

 ס"מ בתחתיתו 10בקרקע עם שכבת חצץ בעובי 

 410.00 1 קומפ'

מלבני מפלסטיק לראש מערכת חפור בקרקע ועם  ארגז 04.01.02

ס"מ בתחתיתו תוצרת "בורקס"   10שכבת חצץ  בעובי  

ס"מ  בבסיס,  מכסה   74/10/31או ש"ע במידות 

 מתאים מפלסטיק כולל נעילה

 705.00 1 קומפ'

ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת, חפור  04.01.03

בתחתיתו, ס"מ  10בקרקע ועם שכבת חצץ  בעובי 

ס"מ בבסיס,   91/12/41תוצרת "ברוקס" או ש"ע מידות 

 לרבות מכסה מתאיםמפלסטיק, כולל נעילה

 1,400.00 1 קומפ'

ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת, חפור  04.01.04

ס"מ בתחתיתו,  10בקרקע ועם שכבת  חצץ  בעובי 

ס"מ    111/81/41תוצרת "ברוקס" או  ש"ע  מידות 

 , לרבות מכסה מתאים מפלסטיק, כולל נעילהבבסיס

 2,000.00 1 קומפ'

ס"מ ובעומק  80/80ארגז לראש מערכת במידות פנים  04.01.01

ס"מ, חפור  10ס"מ, בנוי מבלוקי בטון חלולים בעובי  10

ס"מ בתחתיתו, עם  10באדמה ועם שכבת חצץ בעובי 

מ"מ, מבוטן בחגורת  40/40/4מסגרת מזויתן פלדה 

ס"מ וזויתן  40ליונה בהיקפו  ע"י "וונצים" כל בטון ע

מ"מ  8מוטות ברזל בקוטר  2חיזוק באמצע, לרבות 

בחגורה, מכסה מתאים מפח כמפורט בסעיפים בהמשך, 

 2-שכבות  מיניום סינטטי או צנקכרומט ו  2-צבוע ב 

 שכבות בלכה "איתן"

 705.00 1 קומפ'

ס"מ ובעומק   80/110ארגז לראש מערכת במידות פנים  04.01.01

ס"מ,  10ס"מ,  בנוי  מבלוקי בטון חלולים בעובי   10

חפור באדמה ומעל שכבת חצץ עם  מסגרת  מזויתן 

מ"מ, מבוטן בחגורת בטון עליונה  40/40/4פלדה 

ס"מ וזויתן חיזוק באמצע,  40בהיקפו ע"י "וונצים" כל  

 2-לרבות מכסה מתאים מפח כמפורט בהמשך,  צבוע  ב

כבות בלכה  2-יום סינטי אוצנקכרומט ושכבות מינ

 "איתן"

 1,340.00 1 קומפ'
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

ס"מ ובעומק  180/180ארגז לראש מערכת במידות פנים  04.01.07

ס"מ,  10ס"מ,  בנוי  מבלוקי בטון חלולים בעובי   10

חפור באדמה ומעל שכבת חצץ עם  מסגרת  מזויתן 

מ"מ, מבוטן בחגורת בטון עליונה  40/40/4פלדה 

 80/40/3ס"מ ופרופיקל  40ו ע"י "וונצים" כל  בהיקפ

מ"מ לחיזוק באמצע לרבות  מכסה מתאים  מפח  

שכבות מיניום סינטטי או  2-כמפורט בהמשך, צבוע ב

 שכבות בלכה "איתן" 2-צנקכרומט ו

 2,000.00 1 קומפ'

ס"מ עבור מחשב  33/10/80ארון ורטיקלי במידות  04.01.08

, יציקת בטון על פי פרט השקיה  כולל לוח עבודה מעץ

היצרן, מסגרת ליציקת  בטון, לרבות כל החומרים 

 והעבודה ונעילה לארגז

 1,300.00 1 קומפ'

ס"מ עבור ראש  33/80/80ארון ורטיקלי  במידות  04.01.09

המערכת כולל יציקת בטון על פי פרט היצרן,  מסגרת  

ליציקת  בטון, לרבות  כל החומרים העבודות ונעילה 

 גזלאר

 3,120.00 1 קומפ'

ס"מ עבור  ראש   33/110/110ארון ורטיקלי  במידות  04.01.10

המערכת כולל יציקת בטון על פי פרט היצרן, מסגרת 

ליציקת בטון, לרבות כל החומרים העבודות ונעילה 

 לארגז

 4,060.00 1 קומפ'

מכסה מפלדה מגולוונת באבץ חם ארגז ראש במידות  04.01.11

חלקים מפח מריג ומחורר  2-מורכבים  מ ס"מ,  84/84

מ"מ ומרותך למסגרת פלדה  על  פני  הארגז,  3בעובי 

מ"מ, ידיות,  1שרשראות מגולוונות בקוטר  4לרבות 

 מנעול "הלן", צירים וכו' בהתאם לתכנית אגף השפ"ע

 825.00 1 קומפ'

מכסה ממפלדה מגולבנת באבץ חם לארגז ראש במידות  04.01.12

חלקים מפח מרוג ומחורר  3-מ, מורכבים מס" 84/114

מ"מ ומרותך למסגרת פלדה  על  פני  הארגז,  3בעובי 

מ"מ, ידיות,  1שרשראות מגולוונות בקוטר  4לרבות 

 מנעול "הלן", צירים וכו' בהתאם לתכנית אגף השפ"ע

 1060.00 1 קומפ'

ס"מ,  84/114מכסה מפח לארגז ראש בקרה במידות  04.01.13

מ"מ  3חלקים מפח  מרוג ומחורר בעובי  3-מורכב מ

  4ומרותך למסגרת פלדה על פני הארגז, לרבות  

מ"מ, ידיות, מנעול  1שרשראות מגולוונות בקוטר 

"הלן", צירים  וכו' בהתאם לתכנית אגף השפ"ע, צבוע 

 שכבות בלכה "איתן" 2-שכבות מיניום סינטטי ו 2-ב

 825.00 1 קומפ'
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

ס"מ  184/184ראש בקרה במידות  מכסה מפח לארגז 04.01.14

מ"מ  4חלקים מפח  מרוג ומחורר בעובי  4-מורכב מ

  4ומרותך למסגרת פלדה על פני הארגז, לרבות  

מנעולי  2מ"מ, ידיות,  1שרשראות מגולוונות בקוטר 

"הלן", צירים וכו' בהתאם לתכנית אגף השפ"ע וצבוע 

ון  מיקר  70בשכבות צבע יסוד צינקכרומט אפור בעובי 

 שכבות בלכה "איתן" 2-ו

 1,175.00 1 קומפ'

       חומר עזר לעצים 04.01.11

מ' ובקוטר משתנה לפחות  3סמוכת עץ באורך כללי של  04.01.11

 0.1ס"מ, עם חוד  למטה, לרבות תקיעתה לעומק  1-3

מ' לפחות לתחתית בור הנטיעה ורשירתה בחבל לעץ כל 

הצמרת, בעזרת  ס"מ מעל פני הקרקע ומתחת לגובה 10

 שרוולים של  קטעי  צינור פלסטי גמיש להגנת העץ

 14.00 1 יח' 

 17.00 1 יח'  . מ'.4כנ"ל אולם באורך כללי  04.01.17

נ.ש. א.ס.אר.סי של  3/210חוסם שורשים מסוג פוליפז  04.01.18

 חברת "פזקר" או ש"ע בעת נטיעת העץ בכל קוטר.

 35.00 1 מטר 

ס"מ באורך כללי עד  40/40לעץ במידות עד  מגן מרובע 04.01.19

מ' לפחות, לפי  0.3מ', מעוגנים בקרקע לעומק  2.1

דוגמת אגף שפ"ע. המגן עשוי מקונסטרוקצית  פלדה  

מ"מ    10/40זוגות פלחים אנכיים במידות  2של  

 3חתוכים  למטה בשיפוע ומחוברים בריתוך ע"י 

ים  ע"י  חישוקים לגובה מאותו פלח וחישוקים  מחובר

 18.1במשקל כללי של  10ברגים מגולבנים, בקוטר "  1

שכבות  2-שכבות צינקכרומט ו  2-ק"ג,  לרבות צביעה  ב

 צבע "איתן" בגוון לפי בחירת האדריכל.

 395.00 1 יח' 

       ואדניות עציצים אספקת - 04.07

עם או בלי צבע, או גרנוליט מרובע   30-עציץ מבטון ב   04.07.01

ס"מ (,כולל הובלתו והצבתו 11ס"מ )גובה  80/80/11

 בשטח עפ"י הוראת היצרן והמנהל.

 950.00 1 יח' 

ס"מ 80/80/11עציץ אקרסטון או כורכרות מרובע   04.07.02

ס"מ (,כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י 11)גובה  

 הוראת היצרן והמנהל.

 1,300.00 1 יח' 

י צבע או גרנוליט מלבן  עם או בל30-עציץ מבטון ב   04.07.03

ס"מ (,כולל הובלתו והצבתו 22ס"מ )גובה  100/100/22

 בשטח עפ"י הוראת היצרן והמנהל.

 460.00 1 יח' 

ס"מ 100/10/11עציץ אקרסטון או כורכרות מלבן   04.07.04

ס"מ (,כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י 11)גובה  

 600.00 1 יח' 
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 הוראת היצרן והמנהל.

או גרנוליט מלבני 30-עציץ מבטון עם או בלי צבע ב   04.07.01

כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראת היצרן 

 והמנהל.

 1,300.00 1 יח' 

עציץ אקרסטון מלבני או כורכרות כולל הובלתו   04.07.01

 והצבתו בשטח עפ"י הוראת היצרן והמנהל.

 1,750.00 1 יח' 

או גרנוליט משושה 30- עציץ מבטון עם או בלי צבע ב  04.07.07

ס"מ, כולל הובלתו והצבתו 40ס"מ גובה  10צלעות  

 בשטח עפ"י הוראת היצרן והמנהל.

 970.00 1 יח' 

ס"מ גובה  10משושה צלעות  SWעציץ אקרסטון   04.07.08

,כולל הובלתו והצבתו בשטח SWס"מ או כורכרות  40

 עפ"י הוראת היצרן והמנהל.

 1,200.00 1 יח' 

ס"מ (כורכרי בזלתי או 21ס"מ )גובה  91/40/21אדנית    04.07.09

חמרה, כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראת היצרן 

 והמנהל.

 500.00 1 יח' 

ס"מ גובה  80/19/18אדנית כורכרי, בזלתי או חמרה   04.07.10

ס"מ, כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראת 18

 היצרן והמנהל.

 350.00 1 יח' 

ליטר, 200ס"מ ופח 11ס"מ גובה  80עציץ פעמון קוטר   04.07.11

כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראת היצרן 

 והמנהל.

 630.00 1 יח' 

במידות U.V-אדנית מפוליאטילן עמידה ל  04.07.12

ס"מ, כולל הובלתה והצבתה בשטח עפ"י 20/100/11

 הוראת המנהל. )כולל תחתית(

 42.00 1 יח' 

במידות U.V-מפוליאטילן עמידה ל  אדנית  04.07.13

ס"מ, כולל הובלתה והצבתה בשטח עפ"י 20/80/11

 הוראת המנהל. )כולל תחתית(

 24.00 1 יח' 

       אספקת ריהוט גן ורחוב 04.08

:( אספקה והתקנה עפ"י חוברת פרטים 1הערות 04.08.01

סטנדרטיים של עיריית ת"א ו/או עפ"י המפרט המצ"ב 

.( 2ת היצרן ו/או עפ"י הוראות המנהלו/או עפ"י הוראו

התקנה כוללת פינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה 

 והחזרת האתר לקדמותו.

     הערה

אספקת אשפתון מדגם "גולן" כולל פח פנימי ממתכת  04.08.02

 או ש"ע.

 495.00 1 יח' 
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

" כולל פח פנימי ממתכת 71אשפתון מדגם "לוטוס    04.08.03

 אריכא" או שווא ערך. -"שחם   ומכסה נירוסטה של

 935.00 1 יח' 

 880.00 1 יח'  ספסל מדגם "נירית" או ש"ע.   04.08.04

מ"מ  1" עובי דופן 4עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר    04.08.01

מגולוון וצבוע בתנור בשני שכבות עפ"י דרישות 

 האדריכל כולל אספקה, התקנה ויסוד בטון.

 385.00 1 יח' 

מ"מ  1" עובי דופן 1עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר    04.08.01

מגולוון וצבוע בתנור בשני שכבות עפ"י דרישות 

 האדריכל כולל אספקה, התקנה ויסוד בטון.

 470.00 1 יח' 

מ"מ  1" עובי דופן 8עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר    04.08.07

מגולוון וצבוע בתנור בשני שכבות עפ"י דרישות 

 קה, התקנה ויסוד בטון.האדריכל כולל אספ

 550.00 1 יח' 

 1לעמוד חסימה מנירוסטה  01,01,07תוספת לסעיפים  04.08.08

 314צול דגם 

 550.00 1 יח' 

 1לעמוד חסימה מנירוסטה  01,01,07תוספת לסעיפים  04.08.09

 311צול דגם 

 880.00 1 יח' 

 תוספת לעמוד חסימה  מכל סוג ו/או דגם ו/או גודל  04.08.10

 מפתחות. 3 -לעמוד מתקפל או נשלף, כולל מנעול ו

 550.00 1 יח' 

 550.00 1 קומפ' בריזה הכוללת חיבור למים, ניקוז, שוקת כלים. 04.08.11

 -ברזיית שתיה דוגמת "רהט" או "גליל" תוצרת "שחם   04.08.12

אריכא" בגמר בטון או גרנוליט, לרבות חיבור למקום 

ס"מ עם מילוי חצץ,  100/100/100מים, בור ניקוז 

שוקת לכלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה 

וחיבור למקור מים בכל מרחק שהוא. התקנות עפ"י 

 הוראות היצרן.

 2,850.00 1 קומפ'

ברזיית שתיה דוגמת "גת" או "עלה" או "כנף" תוצרת   04.08.13

אריכא" בגמר בטון או גרנוליט, לרבות חיבור  -"שחם 

ס"מ עם מילוי  100/100/100ור ניקוז למקום מים, ב

חצץ, שוקת לכלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה 

וחיבור למקור מים בכל מרחק שהוא. התקנות עפ"י 

 הוראות היצרן.

 3,600.00 1 קומפ'

ברזייה  "מעין למים קרים " של חברת "שחם אריכא"   04.08.14

צן ברזי לח 3.  שוקת עם 31/90או שווה ערך. מידות 

מוגנים אנטי וונדלי עם וסתי ספיקה אוטומטיים, כולל  

ניקוז סיפון ביתי, מתקן קרור נפרד, הברזיה תלויה על 

הקיר, מתקן הקרור תלוי על הקיר. התקנה עפ"י 

הוראות היצרן. העירייה תספק מקור המתח החיבור 

 9,900.00 1 יח' 
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

כלול במחיר העבודה. המחיר כולל אספקה, הובלה, 

 ר וכל עבודה נלוות.התקנה, ברזיה ומתקן הקרו

ברזיה "באר למים קרים", גרנוליט או בטון של חב'   04.08.11

ס"מ,  70/11אריכא" או שווה ערך. השוקת  -"שחם 

ברזי לחצן, מוגנים אנטי וונדלי,  עם וסתי  4הברזיה עם 

ספיקה אוטומטיים, השוקת מפוליאסטר משוריין, 

 0.1ר הכוללת מדחס מתפרקת לטיפול, המערכה הקרו

ס"מ  10 - 80כ"ס. הברזיה מבוטנת לקרקע בגובה 

בריכת ניקוז צמודה לברזיה. התקנה עפ"י הוראות 

היצרן. העירייה תספק מקור המתח, החיבור כלול 

במחיר העבודה. המחיר כולל אספקה, הובלה, 

התקנה,ברזיה, מתקן קרור ושוקת לכלבים וכל 

 העבודות הנילוות.

 14,300.00 1 יח' 

אריכא" או  -ברזיה "באר למים קרים", של חב' "שחם   04.08.11

שווה ערך. גרנוליט או בטון  עם מתקן קרור. מידות 

ברזי לחצן, מוגנים אנטי  2ס"מ, הברזיה עם  10/10

וונדלי,  עם וסתי ספיקה אוטומטיים, בריכה נפרדת 

למגוף ראשי, הכולל "מסנן על" חדיש לניקוי ללא פירוק 

 ה מיציקת ברזל. הברזיה מבוטנת לקרקע.ומכס

 16,200.00 1 יח' 

לחצים + ברז לנכים של חב'  2 3ברזיה מדגם "אפיק "  04.08.17

"שחם אריכא" או ש"ע. התקנה על פי הוראות 

ס"מ עם מילוי חצץ,  100/100/100היצרן.בור ניקוז 

 שוקת כלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה.

 9,000.00 1 יח' 

לחצים + ברז  2מים קרים"  3ברזיה מדגם "אפיק   04.08.18

לנכים של חב' "שחם אריכא" או ש"ע. התקנה על פי 

 הוראות היצרן.

 13,750.00 1 יח' 

       עבודות השקייה 05פרק 

       שרוולים והנחת חפירה - 05.01

אספקה והתקנת צינורות המשמשים כשרוול )כמפורט  

הטמנה, כיסוי והחזרת השטח  בתכולה (,כולל חפירה,

 לקדמותו.

     הערה

 28.00 1 מטר  .2שרוול פי.וי.סי. קוטר " 01.01.01

 50.00 1 מטר  .4כנ"ל אולם קוטר " 01.01.02

 88.00 1 מטר  .4שרוול פלדה מגולוונת קוטר " 01.01.03
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

 130.00 1 מטר  .10מ"מ דרג  13שרוול פליאתילן  01.01.04

 60.00 1 מטר  .1ולם דרג כנ"ל א 01.01.01

 145.00 1 מטר  .10מ"מ דרג  90שרוול פוליאתילן  01.01.01

 275.00 1 מטר  .10מ"מ דרג  110שרוול פוליאתילן  01.01.07

ס"מ קשיח כולל חפירה  110בקוטר  PVCשרוול צינור  01.01.08

 ס"מ, עם  חוט משיכה. 80עד עומק 

 90.00 1 מטר 

ס"מ קשיח כולל חפירה  71בקוטר  PVC שרוול צינור 01.01.09

 ס"מ,  עם  חוט משיכה. 80עד עומק 

 66.00 1 מטר 

ס"מ קשיח כולל חפירה  13בקוטר  PVCשרוול צינור  01.01.10

 ס"מ,  עם  חוט משיכה. 80עד עומק 

 45.00 1 מטר 

       קנסות 05פרק 

מחירון קנסות )הנחה או תוספת הקבלן לא  -הערה  

 רון זה(תחול על מחי

      

אי הענות לתחילת ביצוע עבודה תוך תקופת הזמן  01.01.01

 שנקבעה.

 1,000.00- 1 יום 

 500.00- 1 שעה אי הענות לביצוע עבודה שהוגדרה כדחופה, במועד.  01.01.02

איחור או החסרה של שעת עבודה כפי שהוגדרה בשעות  01.01.03

 הפעילות.

 1,000.00- 1 שעה

 1,000.00- 1 שעה הענות לקריאה דחופה בזמןאי  01.01.04

 500.00- 1 שעה אי הענות לקריאה בדחיפות בינונית בזמן 01.01.01

 100.00- 1 שעה אי הענות לקריאה רגילה בזמן 01.01.01

 500.00- 1 יום אי מסירה של כל אחת מתכניות העבודה כנדרש במפרט  01.01.07

בתאום עם המפקח ולפי  אי ביצוע עבודות עונתיות 01.01.08

 הוראותיו במועד המצוין במפרט

 1,000.00- 1 שבוע

 200.00- 1 יום  אי העברה דו"חות למפקח ולמנהל כמפורט 01.01.09

אי העסקת מנהל עבודה אחראי ומקצועי מטעמו של  01.01.10

 הקבלן כמוגדר בתנאי הסף.

 500.00- 1 יום

יסוס שלא בנוכחות ביצוע עבודות דישון, הדברה ור 01.01.11

המפקח ובנוכחותו האישית של הקבלן או מנהל 

 העבודה מטעמו. 

 1,000.00- 1 יח'

שעת השבתת תאי חנייה בחניונים העיליים עקב עבודות  01.01.12

 הקבלן ללא קבלת אישור מנהל החניון בכתב .

 16.00- 1 שעה

התייצבות לאתרי העבודה עם מכשור שאינו מתאים  01.01.13

 וע העבודות או עם ביגוד לא בהתאם למפרט לביצ

 1,000.00- 1 יום

 500.00- 1 יום אי החלפת קבלן משנה או עובד במועד הדרוש 01.01.14
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יח'  תאור מספר

 מידה

 מחיר בש"ח כמות

אי מסירה של כל אחד מהחניונים במצב טוב, נקי,  01.01.11

הצמחייה רעננה, מערכת ההשקיה במצב תקין, 

 והתשתיות והמתקנים במצב תקין עם סיום החוזה.

 20,000.00- 1 'יח

 10%שימוש במים להשקייה, בכמות העולה על  01.01.11

 מהנדרש

 2,000.00- 1 יח'

 2,000.00- 1 יח' אי סילוק פסולת מהאתר כמפורט לאחר סיום העבודה 01.01.17

אי החלפת החומרים, הצמחים והפרחים שסופקו ע"י  01.01.18

שעות  48הקבלן ולא אושרו על ידי המפקח תוף 

 ישת המפקח.מדר

 2,000.00- 1 יום

סירוב לביצוע סעיף מסעיפי החוזה כמפורט במפרט,  01.01.19

 למקרה

 2,500.00- 1 יח'

אי מענה במוקד הקבלן לאחר שעות העבודה ו/או אי  01.01.20

 דיווח מקרה ו/או אי היענות בשעות העבודה.

 1,500.00- 1 יח'

 1,500.00- 1 ח'י אי תיקון מיידי של תקלת השקייה 01.01.21

 7,000.00- 1 יח' דיווח על עבודה שלא בוצעה כעבודה שבוצעה 01.01.22

 7.00הפעלת השקיית ממטרות או מתזים אחרי השעה  01.01.23

 בערב 20.00בבוקר או לפני השעה 

 2,000.00- 1 יח'

אי ביצוע טיפול בתדירות הדרושה באחד החניונים  01.01.24

 העיליים

 5,000.00- 1 יח'

 10,000.00- 1 יח' אי הגעה של כונן לאירוע 01.01.21

 2,000.00- 1 שעה איחור בהגעת כונן לאירוע 01.01.21

אי ביצוע הגנה על עץ, או פגיעה בעץ עקב ביצוע עבודות  01.01.27

 הקבלן )פגיעה = שריטה(

 2,000.00- 1 יח'

 איחור בביצוע אחת מפעולות הגינון והאחזקה במועד 01.01.28

 הנדרש במפרט

 1,000.00- 1 יום
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 נוהל ביצוע עבודות ומפרט טכני מיוחד  –נספח ו' לתנאי המכרז 
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 תנאים כלליים  –א'  חלק

 :והגינון  עבודות האחזקהתאור  .1

 שוטפת בחניונים עיליים של אחוזות החוף.  ינוןאחזקת גבמסגרת חוזה זה יבצע הקבלן עבודות  .1.1

כמו כן ניתן יהיה להזמין ביצוע עבודות ביצוע שיקום גינון ותיקוני פיתוח עפ"י סעיפים מיוחדים  .1.2
 לכך שבכתב הכמויות.

 תדירות אחזקה שוטפת אלמנטים שונים במתחמים תהיה עפ"י המפורט בחלק ב' למסמך זה.  .1.3

 .  9 "י רמת הדחיפות שלהן יהיו עפ"י המוגדר בסעיף זמני תגובה לטיפול בתקלות עפ .1.4

 אחרים גורמיםהמנהל, המפקח ועם תיאום עם  .2

כל פקח . הקבלן יביא לתשומת לב המ)ועם המפקח( הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם המנהל
הקבלן יהיה אחראי בלעדי ועצמאי לתאום עקב ביצוע עבודות.  מבקריםלבעיה צפויה, לרבות הפרעות צפויות 

עם כל הגורמים והרשויות הנוגעים לביצוע עבודתו וביניהם : גורמי העירייה השונים כגון תאגיד המים, אגף 
התברואה , אגף שפ"ע, המוקד העירוני, הפיקוח העירוני לשם הודעה על תקלות שאיתר במתחמים והינם 

 יפול העיריה וכיוצ"ב. באחריות ט

 הפיקוח בשטח יבוצע על ידי המפקח או מי שימונה לכך מטעם החברה מעת לעת. .2.1

החברה תפעיל מוקד שרשאי להורות לקבלן על ביצוע עבודות אחזקה שונות ויודיע לו על קריאות שירות  .2.2
 למיניהן.

 יכללו:שתבסס על בדיקות יהפיקוח  .2.3

  .ביצוע מלא של העבודה 

 בודה. ביצוע הע איכות 

  .עמידה בלוחות הזמנים 

 .עמידה בנורמות השירות 

  .התאמת החומרים למפרט ולדרישות 

  .ניקוי סביבת העבודה וסילוק הפסולת בתום הביצוע 

  .חתימה של המפקח על גבי טופס דיווח יומי שימולא ע"י הקבלן או מי מטעמו 

 טעמו. חתימה על יומן עבודה שימסר בסוף יום עבודה ע"י הקבלן או מי מ 

על סיום עבודות  באחוזות החוףמוקד מפקח ול, להטלפוןבמהלך יום העבודה יודיע הקבלן, באמצעות  .2.4
 ביצוע, על כל המשתמע מכך.  -דחופות אותן נשלח לבצע. אי מסירת הודעה ייחשב כאי 

 הקבלן, לאחר ביצוע כל שלב בעבודתו, יזמין את המפקח לביצוע ביקורת ואישור גמר השלב.  .2.1

 שת הדו"חותאי הג .3

 אי הגשת דוחות לפי הנדרש ובזמן הקצוב תחשב כאילו העבודות לא בוצעו ותגרור אחריה קנסות. 

 סילוק פסולת .4

 כללי: .4.1

-יד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר עלימעוד באותו יום והעבודה,  יהקבלן יסלק מאתר .4.1.1
במהלך ביצוען נוצר לכלוך רב ידי עובדיו במהלך עבודתם, וינקה את המקום בשלמות. בעבודות ש

 . םינקה הקבלן את מקום העבודה גם במהלך ביצוע העבודה ובלבד שלא תגרם הפרעה למבקרי

 עבודת הקבלן לא תחשב כמושלמת לפני שסולקה כל הפסולת והלכלוך שנוצרו עקב עבודתו.  .4.1.2

שקיות ניילון, השיחים ושטחי הגינון כגון בין ובתוך הקבלן אחראי לניקיון כל הפסולת הנמצאת  .4.1.3
 פסולת בנין וכיוצא באלה. ניירות, בדלי סיגריות, צואת בעלי חיים, פחיות שתייה, קרשים, 
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הקבלן אחראי לסלק את גזם העצים והשיחים, עלי הדשא הכסוחים, וכל פסולת אחרת ביום  .4.1.4
תו גזם יסולק על ידו לאתר מורשה עוד באוהעבודה למקום ריכוז הפסולת, כפי שיורה לו המפקח. 

 . יום

 הקבלן יעשה הפרדה בין סוגי הפסולת השונים כגון פלסטיק, קרטונים וניירות, אלומיניום.  .4.1.1

 ת העובדיםהדרכ .5

הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו בכל הקשור להתנהגות במקום העבודה, שעות העבודה, מניעת רעש 
ה. ההדרכה תתבצע לפני התחלת שימוש נאות בחומרים וכדוממניעת זיהום סביבתי והשארת פסולת, מיותר, 

 . מטעם הקבלןעבודתו של העובד 

 שמירת הרכוש .6

. בתום כל ית תל אביב ולאחוזות החוףהקבלן יהיה אחראי לשמירת הרכוש המופקד בידיו ואשר שייך לעירי
 . באתר ובציודטיפול ידאג הקבלן לקיום אמצעים שימנעו פגיעה 

רוע. תיקון יידו ללא תשלום, בסמוך למועד הא-כוש, יתוקן עלכל נזק שייגרם ע"י הקבלן במהלך עבודתו לר
 הנזק יבוצע כך, שיאפשר הפעלה מלאה ותקינה של המתקן שנפגע. 

 העבודה מטעם הקבלן צוות .7

 מנהל עבודה:  .7.1

מנהל  להציב מנהל עבודה האחראי מטעמו על עבודתו ועל עובדיו במתחמים. הקבלן מתחייב  .7.1.1
 , אשר תפקידו יהיה להשגיח ולבצע את כללדרש בתנאי החוזהבעל ההכשרה כפי שנ העבודה יהיה

 לפי חוזה זה.  עבודותה

ד בקשר הדוק עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על מהלך העבודות ועל ומנהל העבודה יעמ  .7.1.2
 התקלות במידה ותהיינה כאלה. 

עפ"י  מנהל העבודה יהיה אחראי על העבודה תוך רישום מתאים של הפעולות הנעשות באתר, .7.1.3
 הדוחות שפורטו לעיל. 

מתפקידי מנהל העבודה: תכנון, ארגון ופיקוח על פעולות הגינון השונות, קביעת תוכנית עבודה  .7.1.4
כללית לשנה ותוכניות עבודה מפורטות בכל שבוע, הדרכת עובדים בנושא אחזקה, הפעלת מיכון, 

לחודש, מעקב צמוד טיפול במערכות השקיה כולל רישום כמויות המים לחלקות השונות אחת 
ועבודה משותפת עם שאר העובדים, ביצוע מדויק של העבודות והתרעה על כל תקלה ברגע שהיא 

מתגלה, רכישות חומרים לפי מפרט האחזקה ושמירתם באריזות המקוריות, רישום הפעולות תוך 
 . החוף אחוזות פירוט תאריך, אופן ביצוע, עלות והערות, שמירה על קשר רצוף עם המפקח וחברת

 12 באחריות מנהל העבודה להיות נוכח באתר במשך כל שעות הפעילות כפי שמוגדרות בסעיף  .7.1.1
 להלן. 

 התפקיד דורש ניסיון וידע בהפעלה ואחזקה של מערכות ההשקיה ברמה גבוהה.  .7.1.1

 עובדי גינון: .7.2

באחזקת שטחי גן, ידע וניסיון בנושאי פתוגנים )מחלות, מזיקים, עשבים עובדי הגינון יהיו בעלי ידע וניסיון 

רעים( ברמה תיאורטית ומעשית, ידע במגוון נושאי גינון כגון השקיה, דישון, עיבוד קרקע, ניקוז, תמיכה, 

 גיזום ועוד, ידע בנושא הציוד המכאני הפעלה ואחזקה.

 להלן סוגי העובדים:    

 עובדי גן מקצועיים: .7.2.1

ד עובדי הגן המקצועיים לבצע את מרבית עבודות הגן השונות, לעיתים הם ידריכו עובדים לא תפקי

 מקצועיים תוך עבודה צמודה עימם לכל אורך הזמן הדרוש לביצוע המשימות השונות. 

 מתפקידם ביצוע מקצועי של כל הפעולות הגינון פרט לגיזום, עיצוב צורה וטיפול בבקרת ההשקיה. 

רוש מעובדים אלו: בנושא מערכות השקיה, יכולת לרסס בחומרים מאושרים ובצורה ניסיון וידע ד

 בטוחה. בעלי יכולת להוציא לפועל את התוכנית השבועית שמנהל העבודה מכין באופן שוטף. 
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 עובדים לא מקצועיים )רק לתקופות קצובות של עומס בעבודה(: .7.2.2

ברת חומרים, עקירה, הדברת עשבים ועוד. תפקידם: ביצוע פעולות כמו ניקיון, חפירה, שתילה, הע

 עובדים לא מקצועיים יעבדו תמיד בצוות עם עובדים מקצועיים לאורך כל זמן ביצוע העבודות. 

 גוזם מומחה:   .7.2.3

אחד מאנשי הצוות הקבוע או אם אין בין אנשי הצוות גוזם מקצועי, הקבלן יעסיק גוזם מקצועי ככל 

כת הפיקוח מבצע פעולות עיצוב עצים, שיחים ומטפסים וכן גוזם הנדרש. לפי דרישת מנהל העבודה והדר

 משוכות, שיחים מטפסים ועצים.  -צמחיה בוגרת

הגוזם המומחה בעל התעודות הוא זה שיבצע את עבודות הגיזום בפועל ולא יותר לכל עובד מטעמו לבצע 

יס תעודות מקצועיות את העבודות. הפעלת הגוזם המומחה תהיה לאחר שקיבל את אישור המפקח על בס

 שהוצגו, רישיון עבודה בתוקף והמלצות. 

  -טיב החומרים  .8

וכן את הצמחים  המפקח יהא מוסמך לבקר ולבדוק את טיב החומרים הדרושים לביצוע העבודות .8.1
 ולדרוש את החלפתם את אלה שלא נראים לו תקיניםשסופקו ע"י הקבלן ויהא רשאי לפסול  והפרחים

  .שעות 48המיידית תוך 

הקבלן יציג תעודת משלוח ורכש עפ"י דרישת המפקח לציוד , לחומרים ולצמחיה מכל סוג שהוא שסופקה  .8.2
 לאתר. 

האמצעים הדרושים לביצוע העבודות. והציוד, הכלים החומרים, את כל על חשבונו הקבלן יספק  .8.3
יהיה על  םימכאניהאחריות לאחסונם מוטלת על הקבלן. הדלק והשמנים לצורך ביצוע העבודות בכלים 

חשבון הקבלן. הכלים וכל ציוד אחר שיופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה יהיה בהם כדי להבטיח 
את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבה ואיכותה של העבודה. הציוד יסופק ויוחזק במצב 

 תקין וסדיר. 

ומרים ובציוד שלא יגרמו נזק לציוד הקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע שירותי האחזקה לסוגיהם, בח .8.4
ולהשתמש בחומרים שלגביהם קיימים אישורים ממכון התקנים  שבאתרולאביזרים הקבועים והניידים 

הישראלי, אם ניתנים אישורים כאלה לאותו סוג של חומרים. השתמש הקבלן בחומר לגביו לא נתקיימו 
ומר ולתוצאות השימוש בו וכל העלויות התנאים או האישורים האמורים, יהיה הוא אחראי לטיב הח

 שידרשו לבדיקת החומרים במעבדות המתאימות יהיו על חשבונו. 

אמצעי הרמה, לצורך ביצוע עבודות האחזקה על הקבלן להשתמש באמצעי עזר שונים ובהם כלי רכב,   .8.1
היו רכושו והוא וי על חשבונו של הקבלן או יושכרו כלי עבודה וכדומה. כל אמצעי העזר הנ"ל ירכשו

הבלעדי ויהיו באיכות טובה, תקינים וכשירים להפעלה בכל עת. הטיפול בהם, הפעלתם איחסונם 
 ושמירתם יהיו על אחריותו של הקבלן. 

רכישת ציוד, חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע העבודות, הובלתם ואספקתם תיעשה ע"י הקבלן ועל   .8.1
 חשבונו. 

סוג החומרים והציוד שמשתמש בהם הקבלן ואת הסידורים רשאי בכל עת לבדוק את טיב ו פקחהמ  .8.7
הכרוכים במתן שירותי האחזקה ועל הקבלן לאפשר למנהל לקיים כל בדיקה שתדרש. קבע המנהל כי 

הציוד או חלק ממנו, או החומרים שמשתמש בהם הקבלן או חלק מהם, הסידורים במתן שירותי 
קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ובחומרים האחזקה או חלק מהם, אינם תקינים בעיניו, תהא 

 ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור. 

ככל שייעשה שימוש במונח שווה ערך במסגרת הנספחים, מוצר שווה ערך משמעו: מוצר של חברה אחרת  .8.8
אותו רשאי הקבלן להציע כאלטרנטיבה למוצר המקורי, ואשר יהא שווה ערך מבחינת טיבו למוצר 

 י, על פי קביעת החברה ובכפוף לאישורה מראש ובכתב.המקור

מובהר, כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המוצר המוצע כשווה ערך למוצר 
 המקורי,  או שלא לאשרו, ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין.

ך את כל האישורים הקבלן מתחייב שלא לעשות שימוש במוצר שווה הערך, אלא לאחר שקיבל לכ
 הנדרשים, כמפורט בסעיף זה לעיל.
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בכל מקום במסגרת הנספחים בו מוזכרים שמות מוצרים וציוד, הדבר נעשה על מנת לתאר את טיבם 
הנדרש. על כן, יש לראות את שמות המוצרים והציוד כאילו נכתב לידם "או שווה ערך", והקבלן יהיה 

 .רשאי להציע מוצר שווה ערך כאמור לעיל

 

 מון ביצוע עבודותיז .9

 זמן תגובה לתיקון תקלות יהיה כדלקמן: 9.1

הקבלן יבצע את התיקון עפ"י רמת הדחיפות שתוגדר לו בפרק הזמן הדרוש לכך כפי שיפורט להלן. 

הקבלן לא יקבל תמורה כלשהי עבור תיקון תקלות בדחיפות כזו או אחרת, שכן מחיר התיקון 

 ולא ישולם עבורו בנפרד.  בדחיפות כלול במחירי היחידה השונים

אי ביצוע תיקון תקלה או היענות לקריאה בזמן הדרוש כמפורט, יגרור קנסות כמוגדר בכתב 

 הכמויות.

 זמינות של הקבלן או מי מטעמו בטלפון בשעות העבודה ולאחריהן, תגרור אחריה קנסות.-אי

תקלה דחופה תחשב . כמעת מסירת ההודעהשעתיים זמן תגובה לתיקון תקלה דחופה יהיה עד  9.1.1
וכדומה. השקייה, כל תקלה הגורמת לסיכון בטיחותי, או גורמת לנזק מיידי כדוגמת: פיצוץ צנור 

 . עד לתיקון התקלה התקלה תתוקן ברציפות

. כתקלה זמן תגובה לתיקון תקלה בדחיפות בינונית יהיה עד שש שעות מעת מסירת ההודעה 9.1.2
וחייבת להתבצע באותו יום  האתרניהול התקין של בדחיפות בינונית תחשב כל תקלה המפריעה ל

כתקלה דחופה. לדוגמה: חלון פרוץ, מנעול חיצוני בלתי תקין  הפעילותאך אינה מפסיקה את 
 . הפעילות במתחםם שעות ווכו'. התקלה תתוקן גם לאחר ת

. כתקלה רגילה שעות מעת מסירת ההודעה 24זמן תגובה לתיקון תקלה בדחיפות רגילה יהיה  9.1.3
 תחשב תקלה שניתן לדחות את ביצועה ביום. לדוגמה: טיח שנפל, דלת מקולקלת המאפשרת

 . פקחהמשך פעילות וכו'. קביעת זמן התגובה והביצוע, בגבולות האמורים, תהיה באחריות המ

 ביצוע עבודות מתוכננות יזומות 9.2

 ום מסירת ההודעהביצוע עבודות מתוכננות יזומות שאינן נחשבות כתקלה, יחל תוך שלושה ימים מי

 הערכתויתבצע ברציפות עד לסיום העבודה. במידה ועל פי  או על פי לוחות זמנים שיקבעו ע"י המפקח

או כאשר לא ניתן לבצע את העבודה \הקבלן לא ניתן להתחיל בביצוע העבודה תוך פרק זמן זה ו

לוח זמנים  פקחלמברציפות עקב הצורך להזמין ציוד וחומרים, מוטלת על הקבלן האחריות להגיש 

האם לקבל או לדחות את לוח הזמנים המוצע על ידי הקבלן,  פקחמנומק לביצוע העבודה. החלטת המ

יוכל לנקוט נגד הקבלן באמצעים מתאימים וכמו כן להעביר את העבודה  מפקחהיא הקובעת. ה

 לביצוע על ידי קבלן אחר. 

 ציוד, חומרים וכלי עבודה: 10

 כללי:   10.1

כלים וחומרים מאתרי הגינון שבמכרז לאתרים אחרים, כדוגמא: מכסחות הדשא אין להעביר ציוד, 

ישרתו רק את הגנים שבחוזה ולא יובאו או יילקחו ממקומות אחרים. אין בשום אופן לאחסן ציוד, 

כלים וחומרים שאינם קשורים לעבודה במחסנים שישמשו לצורך העבודות וגם לא בשטחי החניון. 

 הקבלן לתקן מיידית או למצוא פתרון זמני כדי שהעבודה לא תדחה או תפגע. כאשר ציוד מתקלקל על 

 תקינות הציוד:  10.2

 על הקבלן לדאוג באופן מתמשך לכך שכלי העבודה יהיו נקיים, מושחזים ומכוונים היטב לעבודה. 

 ציוד חובה לעובדים:  10.3
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אביזרים לתיקוני צנרת לכל עובד תהיה מזמרה ידנית מקצועית, סכין משורי להדברת עשבים, כפפות ו
 והשקיה דחופים וייצוב קוי טפטוף. הציוד יותקן על חגורת מנשא מקצועית לעובדי הגן. 

 פיצויים מוסכמים )קנסות( 11

במידה ולא יעמוד הקבלן על תנאי חלק מסעיפי החוזה, יוטל על הקבלן תשלום של פיצויים מוסכמים 

 בכתב הכמויות . )קנסות( עפ"י הסכומים המפורטים ברשימה המופיעה 

 העבודהומועדי  שעות 12

ע"י עובדים קבועים בכל מתחם, זאת בנוסף לכל שעות העבודה ברציפות באופן קבוע בשירותי האחזקה יבוצעו 

 פעילות אחרת שנדרשת מהקבלן לצורך עמידתו בהתחייבויותיו, כדלקמן:

  11:00 – 07:00ימים א' עד ה' בין השעות  –חניונים עיליים      

גם בשעות אחרות, בהתאם לצרכים לפי קביעת וגינון ל יהיה רשאי לדרוש מהקבלן מתן שירותי אחזקה המנה

המנהל, הן בשעות מוקדמות והן בשעות מאוחרות יותר, והקבלן יהיה חייב להיענות מיידית לדרישות המנהל 

 התשלום עבור שעות אלה עפ"י המחירון. באשר לשעות העבודה. 

 העבודהבמהלך שעות  והגינון על מנת שההפרעות שייגרמו על ידו במתן שירותי האחזקההקבלן יעשה כל מאמץ 

 יהיו מועטות ככל האפשר. 

 

  -חלק ב' 

 מפרטים טכניים .1

הספר הכחול, אלא אם  –ככלל, לצרכי ביצוע יקבע המפרט הבינמשרדי שבהוצאת משרד הביטחון 

ל לבין מפרט זה, ייקבע מפרט זה ויתר צויין אחרת. במידה וקיימת סתירה בין האמור בספר הכחו

 סעיפי החוזה. 

 

 להלן רשימת החניונים וסוגי הטיפול התקופתיים בהם: .2

 

 סוג טיפול  הערות

 חודשי / רבעוני

 שם החניון כתובת החניון

**ראה הגדרות 

לגבי תכולת 

הטיפול החודשי 

או רבעוני 

בהמשך לטבלה 

 זו. 

 בוגרשוב   14בוגרשוב  חודשי **

 חברה חדשה   9חברה חדשה  יחודש 

 בית הדר ב' 20הרכבת  חודשי 

 גלית  1וינגייט  חודשי 

 חנה וסע ארלוזורוב  1על פרשת דרכים  דו חודשי  טיפול דו חודשי 
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 סוג טיפול  הערות

 חודשי / רבעוני

 שם החניון כתובת החניון

 בני דן     7אוסישקין  חודשי  

  1צפירה   2צפירה  חודשי  

 ברוריה  111יגאל אלון  חודשי  

 דר א בית ה 14יהודה הלוי  חודשי 

 מרכזים 12הזרם  רבעוני 

 הלוחמים  11הלוחמים  רבעוני 

 דובנוב   4דובנוב  חודשי 

 תל נורדאו 28פרישמן  חודשי 

 סינרמה  41יצחק שדה  רבעוני  

 סעדיה גאון   7ציקלג  חודשי 

 פנחס רוזן 11פנחס רוזן  רבעוני 

 לולאה 1זיסמן  חודשי 

 לסקוב 13לסקוב  רבעוני 

 נחושת  ראול וולנברג /נחושת נירבעו 

 הארד  2הארד  רבעוני  

 החשמל  20לבונטין  רבעוני 

 ג'ורג' וייז מזרח / מערב  83ג'ורג' וייז  רבעוני 

 דרום בן ישי חודשי 

 המרשם 21קלצ'קין  חודשי 

 הנדסאים פ. ג'ורג' וייז  1בן ישי  חודשי 

 מדעי החברה 2קלאוזנר  רבעוני 

 מיטשל 10ון חיים לבנ חודשי 

 2רפואת שיניים  4קלצ'קין  רבעוני  

 

 תכולת עבודת אחזקת הגינון בחניונים העיליים: .3

 : בכל טיפול בחניונים העיליים יבוצעו העבודות הבאות:כללי .3.1

גיזום עצים ואיתור ענפים מסוכנים לפני נפילה, ניקיון בתוך הערוגות כולל פינוי, השקיה ידנית ע"פ 

 צורך.  חניונים וע"פ
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: גיזום עצים וצמחייה ,פינוי פסולת גזם, ניכוש עשביה, ריסוס עשביה, שיקום עצים, טיפול חודשי יכלול .3.2
 בדיקת תקינות מערכת השקייה .

: גיזום עצים וצמחייה ,פינוי פסולת גזם, ניכוש עשביה, ריסוס עשביה, שיקום עצים, טיפול רבעוני יכלול .3.3
 בדיקת תקינות מערכת השקייה .

 פינוי פסולת וגזם יעשה באופן מיידי משטח החניון. ה:  הער .3.4

  תכולת מחיר ועבודת האחזקה : .4

 מחיר ועבודת האחזקה כולל, בין היתר ובנוסף לאחור בחוזה:

 ביצוע דישון ע"י מדשנת או בפיזור של דשנים קלי תמס ואטיי תמס,  .4.1
 הוספת קומפוסט,  .4.2
 גיזום מתמשך,  .4.3
 , הדברת מחלות, מזיקים ועשבים רעים .4.4
 ניקיון שוטף של כל שטחי הגינון ואזורים מוגדרים הסמוכים להם,  .4.1
 תחזוקה והפעלה נכונה של מערכת ההשקייה,  .4.1
 תחזוקת הניקוז.  .4.7

  

 

 


