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 ל' אב, תשפ"א

 2021אוגוסט,  8

 לאספקת שירותי גינון ואחזקת שטחי ציבור 04/2021 מכרז פומבי מספר הנדון:
 למכללה האקדמית תל אביב יפו

 
 כללי

 
הצעה  להגיש מציעים בזאת "( מזמינההמכללה" :יפו )להלן -תל אביב האקדמית המכללה

 ,לתנאים בהתאם ("השירותים"לאספקת שירותי גינון ואחזקת שטחי ציבור )להלן: 
( ובהתאם "מסמכי המכרז")להלן:  בכלל מכרז זה במסמכי המפורטים ולהנחיות שותלדרי

 (. "ההסכם")להלן:   נספחיו על המצורף ההסכם להוראות
 

 מילוי פרטי ההצעה: .1
 

המכרז הינו מכרז פומבי בהתאם לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסדות  1.1
 "(. כרזיםתקנות חובת המ)להלן: " 2010-להשכלה גבוהה(, תש"ע

 
על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה + חותמת( בסוף ההסכם, במקום  1.2

 המיועד לכך, וכן בהצהרה שבשולי הזמנה זו.
 
במקומות המיועדים לכך תאומת חתימתו של המציע ותאושר על ידי עורך דין,  1.3

  כמחייבת את המציע.
 

 .בהסכם פרטיו כל בכתב את להשלים המציע על 1.4
 
א' להסכם ההתקשרות  בנספח כמפורט הצעת המחיר מטעמו את השליםל המציע על  1.5

 "הצעת מחיר". 
 
עדכונים וההבהרות ה ונספחיו, בצירוף ההסכםהמכרז המלאים, לרבות  מסמכי 1.6

 או/שינוי ו המציע, וכל אתיחייבו  ,הלןל 6ידי המכללה כמפורט בסעיף -שיפורסמו על
 במסמך ובין ההצעה או ההסכם בגוף ביןידי המציע, -על שיעשו הסתייגות או/ו תיקון
 שיקול לפי, ההצעה לפסילת להביא ועלולים המחייב ההסכם מנוסח חלק לא יהוו ,נפרד

 ."(ועדת המכרזים" )להלן: המכללהועדת המכרזים של  של דעתה הבלעדי
 
נספח ב' להסכם ההתקשרות,  -נספח מפרט השירותיםמצוי בהשירותים  תיאור 1.7

 .רז זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמצורף למכ
 

 
 איש קשר: .2

 "(:איש הקשרלהלן: ") המכללה מול מטעמו יחיד קשר איש ימנה המציע
 _________________ שם: ______________________           תפקיד

 : __________________נייד  טלפון הטלפון: ______________            מספר מספר

 דואל: ___________________________________________

 : )מצטברים( תנאי סף – מכרזתנאים להשתתפות ב .3
 

, באופן מצטבר ונכון אישורים המפורטים להלןהעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים ו
להשתתפות  . עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדםמכרזללמועד האחרון להגשת הצעות 

לא יוכל להשתתף  במועד הגשת ההצעה . מציע אשר לא מתקיימים בו כל תנאי הסףמכרזב
והצעתו תיפסל. התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין במפורש  מכרזב

 אחרת.
 

המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה ואשר כתובתו ועיקר עיסוקו  3.1
 בישראל. 
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תעודת עוסק העתק לצרף  על המציע -הוא עוסק מורשה ה והמציע במיד 3.1.1
 ;מורשה

  :על המציע לצרף -במידה והמציע הוא תאגיד  3.1.2

אישור עו"ד המפרט את מורשי החתימה מטעם ו תעודת התאגדות 3.1.2.1
 ;המציע

העתק תעודת רישום של המציע ואישור רו"ח או עו"ד ביחס לבעלי  3.1.2.2
 י החתימה במציע; המניות/ השותפים, הרכב האחזקות ומורש

 
 –המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  3.2

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי , לרבות 1976
פי פקודת מס הכנסה -המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

"(, או שהוא פטור חוק המע"מ)להלן: " 1975-וסף, התשל"ו]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מ
מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות 

להסכם  ו'קיום דיני עבודה בנוסח המצורף כנספח שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ, 
סקאות גופים לחוק ע 1ב2ותצהיר לפי סעיף  ההתקשרות המצורף כנספח ג' למכרז,

על המציע לצרף להצעתו . ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז
 האישורים המעידים על כל הנ"ל;

ההתקשרות( בדבר  נספח ו' להסכםעל המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת בכתב ) 3.3
קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים 

  בוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים;הקי

 הסדר בעריכת נמצא ולא נכסים, כונס צו נגדו הופעל ו/או פירוק בהליכי אינו המציע 3.4
 להסכם ההתקשרות(; 'נספח זנושים )

ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים  300,000למציע מחזור כספי שנתי של  -מחזור כספי 3.5
ציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור . על המ2018-2020

  .' למסמכי המכרזבהמצורף כנספח  הכספי השנתי בהתאם לנוסח 
 
עבודות  ביצועב מוכח ניסיוןו ותק בעלהינו , (ולא באמצעות קבלני משנה)בעצמו המציע  3.6

לופין ביצע או לחי ,דונם לשנה  6בהיקף של לפחות  ה ואחזקת גינותגינון, פיתוח, השקי
דונם  3שלוש עבודות גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות שכל אחת מהן בהיקף של 

, עיריות, מוסדות עמותות, מלכ"רים -כגון ,פרטיים או ציבוריים גופים עבור ,לשנה
 (.  2016-2020השנים האחרונות ) 5 -כל אחת מב ,להשכלה גבוהה, מוסדות חינוך וכיוצ"ב

 
ן מדביר במבנים ובשטח פתוח אשר אינו מוגבל להדברת מחזיק ברשיוהמציע  3.7

העיסוק בהדברה הסדרת מכרסמים בלבד או להדברת חרקים בלבד, על פי חוק 
 .בתוקף שיוןייש לצרף העתק ר.  2016 -תברואית, התשע"ו

 לפחות.  תדשא אח תו/או מכסח אחד בבעלות המציע טרקטור 3.8

עלי תעודת גוזם מומחה מטעם משרד שני עובדים לפחות ב באופן ישיר המציע מעסיק 3.9
מוסד להכשרה לפי עובדים בעלי תעודת הסמכה לעבודה בגובה מטעם  2 -ו חקלאותה

  . 2007תקנות הבטיחות )עבודות בגובה ( תשס''ז 

ודה ניתן להציג אותם עובדים בעלי תעודת גוזם מומחה ובעלי תעודת הסמכה לעב
 .זם מומחה והסמכה לעבודה בגובההעתקי תעודות בתוקף של גו יש לצרף. בגובה

, אשר יהווה איש הקשר מטעם המציע להתקשרות מנהל עבודה מטעמומעסיק  המציע 3.10
לכל  ,אשר עומד "(מנהל העבודה)להלן: " נשוא המכרז במידה והמציע יזכה במכרז

 בקריטריונים הבאים: ,הפחות
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אלף  50 לפחות גינון בשטח של ם שלפרויקטי 2מנהל העבודה ניהל לפחות  3.10.1
-2018) במהלך שלוש השנים האחרונות ,לנדרש במכרז זהדומה באופי  ,מ"ר

2020) . 

 לפחות.  2מנהל העבודה מטעם המציע מחזיק בתעודה בתוקף של גנן מסוג  3.10.2

 דובר עברית ברמת שפת אם. 3.10.3

 להלן.  4השתתפות בסיור מציעים, כמפורט בסעיף  3.11

"הצהרת המציע"  א'על המציע לפרט בנספח  3.8-3.11, 3.6  כחת האמור בסעיפיםלהו 3.12
את ניסיונו בהתאם במתן השירותים הנדרשים. יש לפרט את שם הלקוח, תחום 

איש קשר ותפקיד, טלפון ליצירת  היקף השירות במ"ר, תקופת מתן השירות,  ,שירותה
 . , בהתאם לנדרש בנספחקשר

ש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים, המכללה תהא רשאית לדרו 3.13
בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת 
ההצעות למכרז ובלבד שיוכח כי המציע עמד בתנאי הסף בעת שהגיש את הצעתו 

 למכרז. 

 :השתתפות בסיור המציעים .4

 להשתתפות במכרז.  אי סףתנ הההשתתפות המציעים בסיור המציעים הינ .4.1

המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע מועד סיור מציעים נוסף בהתאם  .4.2
 לצורך.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בעל פה,  .4.3
לרבות, אך לא רק, במסגרת סיור המציעים, כדי לשנות את תנאי המכרז. רצה עורך 

ת, אך לא רק, במסגרת סיור המציעים או בעקבותיו לשנות, לתקן, להוסיף המכרז לרבו
או לגרוע על תנאי המכרז, יעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור 

 פי שיקול דעתו.-ו/או יפרסם באתר האינטרנט, על

ם יפו, בהתא-, תל אביב10סיור המציעים יתקיים בקמפוס המכללה, רחוב חבר הלאומים  .4.4
  .שלהלן 14המועדים בסעיף למועד המפורט בטבלת 

 ווסטון(. בניין ) 2 תהיה בכניסה לבניין מספרהמציעים נקודת המפגש ליציאה לסיור  .4.5

  :אישור קיום ביטוחים .5
 

, בשלב הגשת ההצעות למכרז אין לצרף את אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח
, ואולם באחריות המציעים לוודא כי יוכלו להעמיד ההתקשרות להסכם 1נספח ד' + ד בנוסח

על המציעים להגיש שאלות הבהרה בכל  , ככל ויזכו במכרז.את הביטוחים כנדרש באישור
הקשור לנושא הביטוח במלואם לרבות לסעיפי הביטוח ולאישור עריכת הביטוח במסגרת 

יוגש על ידי הזוכה שיכלול שינויים שלא אושרו אישור ביטוח ש הליך שאלות ההבהרה.
המציע  שהצעתו תזכה במכרז זה, ימציא  רק יפסל.עלול להרה הבמהלך הליך שאלות ההב

לידי המכללה, במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור ביטוחים חתום על ידי חברת 
רות נספח ד' ביטוח מורשית וכן אישור על רכישת פוליסת ביטוח כמפורט בהסכם ההתקש

 .ההתקשרות להסכם
 

 :שאלות הבהרה .6
 
כל משתתף רשאי לפנות למכללה באמצעות דואר אלקטרוני )בלבד( ולשאול כל שאלה  .6.1

ולבקש כל  הבהרה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. בקשות להבהרות 
שת איש להפנות לאחראית התקשרויות ומכרזים במכללה, לגב' רחלי דה ליאו )להלן: "

. זאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים בלבדבלבד,  racheli@mta.ac.il"(  במייל: הקשר
לא יתקבלו שאלות הבהרה לאחר המועד האמור. באחריות המציע לוודא כי הפניה 

 התקבלה במכללה.

mailto:racheli@mta.ac.il


5 
 

 
נות אל עובדי המכללה ו/או כל למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפ .6.2

 גורם אחר במכרז למעט אשת הקשר.

שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל ועל גבי הטבלה המצורפת למסמכי  .6.3
אשת הקשר תאשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת הדוא"ל. באחריות המציע . המכרז

שעות, יפעל לקבלת  24בתוך לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור לא ניתן 
אישור טלפוני לכך ששאלותיו התקבלו בשלמותן בידי אשת הקשר. המכללה אינה מחויבת 

 להשיב על שאלות מציעים שיישלחו לאחר המועד המבוקש. 

בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף  .6.4
 . הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת

תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות,  .6.5
הפרסום  .www.mta.ac.il/tenders  יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת

, לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים באתר האינטרנט יחשב
 ועל המשתתפים מוטלת  החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט.במכרז, 

 
למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי  לשנות  .6.6

ו ע"י המכללה את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמ
מחייבים את המכללה. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוציא תיקונים והבהרות 
מטעמה למסמכי המכרז גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, ועד למועד האחרון 

 להגשת ההצעות במכרז, בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות המציעים. 
 

ה יצורף להצעת המציע חתום על ידי המציע מסמך ההבהרות שיפורסם על ידי המכלל .6.7
 בחותמת וחתימה לפי העניין ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

   :ההצעותהגשת ופן א .7
 

 את הצעתו יגיש כל  מציע בצורה ובאופן המפורטים להלן: 
 
 את הצעות המחיר יש לנקוב בשקלים חדשים. הצעת המחיר לא תכלול מע"מ. .7.1

 
השמטות, שינויים או תוספות למסמכי לא תקבל ר בזה כי המכללה למען הסר ספק מובה .7.2

המכרז. במקרים של השמטות, שינויים או תוספות למסמכי המכרז תהיה ועדת המכרזים 
רשאית לפסול את ההצעה או להתעלם מההשמטה ו/או שינוי ו/או תוספת, והנוסח שיחייב 

    את המציע יהיה נוסח מסמכי המכרז.
 

 את כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז. לעניין זה, להצעה יש לצרף .7.3
הצ'ק ליסט היא  טבלת טבלת בדיקת מסמכים )צ'ק ליסט(.מצורפת לנוחות המציעים 

אין בטבלת הצ'ק ליסט משום התחייבות כי כלולים בה כלל המסמכים לעזר בלבד. 
  עתו.הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז ועל כל מציע לוודא את שלמות הצ

 
פי מסמכי -ההצעה תוגש על גבי מסמכי ההצעה בלבד ובצירוף המסמכים שנדרש לצרפם על .7.4

המכרז. מסמך ההצעה וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל העמודים על 
 ידי מורשה החתימה של המציע.

 
ויים על המציע למלא את הצעתו בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינויים או הוספות עש .7.5

 להביא לפסילת ההצעה.
 

על כל סתירה, אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו, אם  בכתבהמציע יודיע לעורך המכרז  .7.6
יובהר  לעיל. 6 הוראות סעיףיתגלו על ידו עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה עפ"י 

זה ואם  ל טענה בקשר למסמכי המכרז לאחר מועדכי משתתף לא יהיה רשאי להעלות כ
 נמנע מלהעלותה במועד.

 
הצעתו בשתי מעטפות נפרדות שיוכנסו למעטפה אחת גדולה וחלקה  את לרכז על המציע .7.7

ללא פרטים מזהים של המציע, עליה יש לרשום את שם המכרז ומספרו בלבד. מעטפה זו 
 מעטפות נפרדות כמפורט להלן: 2תכיל 

http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
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לאספקת  04/2021מכרז פומבי מס'  – 1מספר  מעטפהתסומן " אשר במעטפה .7.7.1
מסמכי  כל " יוגשולמכללה האקדמית ת"א יפוגינון ואחזקת שטחי ציבור שירותי 

 ."מחירהצעת "להסכם ההתקשרות:  נספח א' מלבד המכרז, ללא יוצא מהכלל 

 או פרטים יימצאו לא זו במעטפה כי מוחלט באופן לוודא המציע באחריות
 .המציע של המחיר הצעת על םנתוני

, מציעתיאור מבנה ה -תיאור פרופיל המציע אשר יכלול 1מעטפה מס' יש לצרף ל .7.7.2
 וכד'.לקוחותיו תיאור  ,עובדיו, שנות ותק, כמות ותחומי התמחות התמחותותחומי 

הכולל סריקה של כל מסמכי ההליך הנדרשים, כולל  dok 1יש לצרף למעטפה מס'  .7.7.3
באחריות המציע לוודא באופן תומים במקומות הנדרשים. כלל הנספחים, כשהם ח

יימצאו פרטים או נתונים על  לא dok-( וב1מוחלט כי במעטפה זו )מעטפה מס' 
הצעת המחיר של המציע. פרטים או נתונים על הצעת המחיר של המציע במעטפה 

 זו עלולה להביא לפסילת ההצעה. 

לאספקת  04/2021ומבי מס' מכרז פ"  – 2מספר  מעטפהתסומן " אשר במעטפה .7.7.4
 נספח א'" יוגש למכללה האקדמית ת"א יפוגינון ואחזקת שטחי ציבור שירותי 

 " כשהוא חתום בשני עותקים מקוריים. מחירלהסכם ההתקשרות: "הצעת ה

 המכרזים לתיבת המעטפות כמתואר לעיל, יוכנסוהמעטפה הגדולה ובתוכה שתי  .7.7.5
מן   יאוחר , לא 390חדר  ,קומה שלישית(, 2ווסטון )מס'  לכך בבניין המיועדת

בדואר,  ההצעה את לשלוח אין. להלן  14המועד הקבוע לכך בטבלת המועדים סעיף 
   .בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה לעיל

החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההסכם שצורף להצעה וחתימתה על  .7.8
והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על  הסכם,ה

ההסכם כאמור יכנס ההסכם לתוקף, ויהווה הסכם מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין. 
כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע, 

פורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמ
 .למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן

המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה  .7.9
 תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם או אחדים מהם.

מבחינת עלותן ביחס לאומדן  המכללה רשאית לא להתחשב בהצעות אשר אינן סבירות .7.10
או ביחס למחיר שהוצע למכללה על ידי ספקים אחרים בהתקשרויות  שערכה המכללה

קודמות, או ביחס למחיר שנראה למכללה כמחיר הוגן וסביר עבור השירותים מהסוג 
 שהוצע.

 
 המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו, במידה ויידרש לעשות כן.  .7.11

 

 ירת ההצעה הזוכה:אמות המידה לבח .8
 

בתקנות  27עם בחינה דו שלבית  במובנו של זה בסעיף  מכרזמובהר בזאת כי מכרז זה הנו 
 חובת המכרזים.

 
 קריטריונים לבחינת הצעות:   8.1

רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, תיבדקנה מבחינת   8.1.1
 בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן. ן,איכות

 
קריטריונים לבחינת איכות הצעת המציע, בהסתמך על התרשמות  -אשוןשלב ר 8.1.2

 מההצעות שהוגשו:
 

 קריטריונים לבחינת איכות מקצועית של המציע וההצעה: 8.2
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 ניקוד פירוט אמת מידה

מספר גופים פרטיים או ציבוריים  כאמור 
ת להשכלה למעט מוסדולעיל,  3.6בסעיף 

גינון, פיתוח,  שירותיהמציע סיפק  םלה גבוהה
דונם  3 בשטח של השקיה ואחזקת גינות

 -ב  לעיל 3.6כאמור בסעיף  עבור כל גוף לפחות
 (2016-2020) השנים האחרונות 5

  -ניסיון עבור
יקבל ניקוד  ומעלה ארגונים 10

 מקסימלי.
 נקודות 8ארגונים  8-10
 נקודות 6ארגונים  6-8
 נקודות 4רגונים א 4-6
 נקודות 2ארגונים  2-4
 נקודות 0ארגונים  1-2

10 

סיפק  םלה מוסדות להשכלה גבוההמספר 
גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת  המציע שירותי 

, עבור כל מוסד דונם לפחות 3בשטח של  גינות
השנים האחרונות  5 -ב לעיל 3.6כאמור בסעיף 

(2016-2020) 

ה מוסדות ומעל 5עבור ניסיון 
 יקבל ניקוד מקסימלי.

 2מוסדות יקבל  5-מתחת ל
 נקודות על כל מוסד. 

 

10 

מספר שנות ותק וניסיון המציע באספקת 
 עבודות גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות

ות להשכלה גבוהה או מוסדות עבור מוסד
 . חינוך

יקבל ניקוד  ברציפות שנים 7מעל 
 מקסימלי. 

 10יקבל  ברציפות שנים 6-7בין 
 נקודות.

שנות ניסיון )תנאי סף(  5עבור 
 נקודות. 5יקבל 

15 

ותק וניסיון של מנהל עבודה במהלך שלוש 
 (2018-2020השנים האחרונות )

פרויקטים יקבל ניקוד  4מעל 
 מקסימלי. 

פרויקטים יקבל ניקוד  2-4בין 
נקודות עבור  2.5יחסי בהתאם )

פרויקטים  2 -כל פרויקט, החל מ
 ומעלה(.

10 

 ריכל נוףאד

המציע מעסיק אדריכל נוף באופן 
 ישיר או באמצעות הסכם קבלני

 .)פרילנסר(
מציע שלא מעסיק אדריכל נוף 
כאמור לעיל לא יקבל ניקוד על 

 סעיף זה.
יובהר כי אדריכל נוף משמעו 

אדם הרשום עפ"י חוק 
המהנדסים והאדריכלים 

ותקנותיו,  1958התשי"ח 
יש לצרף כאדריכל נוף רשום. 

  ה המעידה על כך.תעוד

5 

ומעלה יקבל ציון מקסימלי.  2 מספר טרקטורים בבעלות המציע
 מתחת לזה יקבל ניקוד יחסי.

5 

ומעלה יקבל ציון מקסימלי.  2 מספר מכסחות דשא בבעלות המציע
 מתחת לזה יקבל ניקוד יחסי.

5 

מספר עובדים בעלי תעודת גוזם מומחה מטעם 
 משרד העבודה

ן מקסימלי. ומעלה יקבלו ציו 3
 מתחת לזה יקבל ניקוד יחסי.

5 

מספר עובדים בעלי תעודת הסמכה לעבודה 
 בגובה מטעם משרד העבודה

ומעלה יקבלו ציון מקסימלי.  3
 מתחת לזה יקבל ניקוד יחסי.

5 

המכללה תפנה לשני לקוחות  שביעות רצון לקוחות
שיפורטו בנספח א' בהצהרת 
המציע לקבלת חוות דעת 

עפ"י הפרמטרים שביעות רצון 
למסמכי  ד'המצוינים בנספח 

 המכרז. 
המכללה שומרת לעצמה את 
הזכות לפנות לממליצים שפורטו 
בתצהיר המציע )נספח א'( ו/או 
לכל לקוח אחר של המציע, גם 
אם לא נכלל במסגרת הלקוחות 
הממליצים על מנת לבחון את 
איכות המציע וניסיונו ולרבות 
לחוות דעתה על מציע שיש לה 

30 
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דעתה -עמו ניסיון ולתת לחוות
משקל משמעותי בניקוד 

 ההצעות. 
לשם הגנה על האותנטיות של 

ההמלצות ועל איכותן מבחינת 
צרכי המכללה, תוכן ההמלצות 
או חוות הדעת ופרטי מוסריהן 

יישמרו חסויים ולא יועברו בכל 
מקרה לעיון המציעים, לרבות 

 לא למציעים שבהם מדובר.
]אשר יהוו  100 ותסה"כ ניקוד איכ

ממשקל  30%
 הניקוד הסופי[

 

בו תיבחן הצעת  השנייעברו לשלב  ומעלה בציון האיכות 80 רק מציעים אשר יקבלו ציון של 8.3
 80ככל שפחות משלושה מציעים יקבלו ניקוד של לפחות המחיר בשקלול עם ציון האיכותי. 

יר לשלב השני מציעים בשלב הראשון של בחינת האיכות, הוועדה שומרת על זכותה להעב
כך שסה"כ יועברו לשלב השני שלושת המציעים בעלי ניקוד האיכות  80-שקיבלו נמוך מ

פי אמות המידה האמורות, ובלבד שכל המציעים שיועברו לשלב השני -הגבוה ביותר על
 נקודות.  70קיבלו ניקוד של לפחות 

 ניתוח ההצעה הכספית: שנישלב  8.4

תקבל את  כהגדרתו בנספח א' להסכם מורה החודשיתברכיב הת ההצעה הזולה ביותר
 ( ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליה, כדלקמן: 100מירב הנקודות )

 
 ההצעה הזולה ביותר               
 ניקוד הצעת המחיר  =   100___________             * )כפול(                  
 ההצעה הנבחנת            

 

 -ושלב האיכות לניקוד בגין  30%ספית ישוקלל עם ניקוד האיכות כדלקמן : ציון ההצעה הכ 8.5
 לציון הצעת המחיר.  70%

8.6 Best & Final -  לאחר פתיחת ההצעה הכספית, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות
המציעים שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר בשקלול  שנילפנות בהליך תחרותי נוסף ל

 , זאת בהינתן המקרים הבאים:פשר להם לשפר את הצעתם הכספיתאיכות ועלות, ולא

 .8.3פחות משני מציעים עברו לשלב השני, כמפורט בסעיף  8.6.1

 )בינן לבין עצמן( הפער בין הניקוד הסופי של שתי ההצעות בעלות השקלול המיטבי 8.6.2
 ;10%-פחות מ

 הושמט .9
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 שונות:  .10

 ימים מראש כי:תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכ

עים, אף אם הצעה זו לא מולאה ישל מי מהמצהצעה ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבל  10.1
ואף אם ההצעה לא כללה את כל המסמכים הנדרשים בכל  המכרזבהתאם לכל תנאי 

 , וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.המכרזמסמכי 

 מות.ועדת המכרזים תהיה רשאית לבקש מהמציע הבהרות והשל 10.2

ועדת המכרזים  רשאית להודיע, לאחר פרסום המכרז ולפני הגשת ההצעות, על תיקונים,  10.3
הבהרות ושינויים  בתנאי המכרז  ואם תעשה כן , יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי 
המכרז והמציע יהיה חייב לצרף  למסמכי הצעתו את הודעת ועדת המכרזים  וכל מסמך 

 תימתו, לאישור קבלתם והסכמתו לתוכנם.שהוסף כאמור, כשהם חתומים בח

תוך תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל  מכרז זה המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי   10.4
יום מהיום האחרון  60הצעה שתוגש במסגרת הליך זה תהא בתוקף למשך תקופה של 

 להגשת ההצעות.

ם ו/או פיצוי ו/או יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלו 10.5
שיפוי כלשהו בכל הקשור עם השתתפותם במכרז זה   לרבות ומבלי לגרוע, בגין הוצאות 

 שהוצאו לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים צפויים וכדומה.

המציע מתחייב שלא לתאם מחירים / הצעות עם מציעים אחרים, ולא לבוא בהסדרים  10.6
כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד עם מציעים פוטנציאליים אחרים. המציע מצהיר 

לאמור לעיל עלולה להוות עבירה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. המכללה 
תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום  

 פסול כאמור.

המכללה   אם מסיבה כלשהי לא תצא לפועל ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, תהיה 10.7
לפנות למציע שהצעתו זכתה בעדיפות שניה או  -אך בשום פנים לא חייבת  –רשאית 
כמו כן, אם המכללה תבחר לסיים את ההתקשרות עד שנה ממועד הגשת  שלישית.

ההצעות במכרז, תוכל המכללה )אך לא חייבת( לפנות למציע שהצעתו הבאה בתור 
את הצעתו במכרז, בתנאים הכספיים להיכלל בהצעות הזוכות במכרז, בהצעה לממש 

שהוגדרו והמציע השני יידרש להוכיח כי לא השתנה מעמדו בהתאם לתנאי הסף, וכי הוא 
אם הקבלן  עומד בכל התנאים, לרבות אישורים, רישיונות והיתרים לביצוע הפעילות.

במקום השני יסרב לממש את הצעתו, תוכל המכללה לפנות לקבלן שהגיע למקום השלישי 
 כן הלאה.ו

( מהווים מקשה אחת וכיו"ב )הזמנה זו, הצעת המציע, ההסכם על נספחיומכרז מסמכי ה 10.8
ובמקרה של סתירה בין מסמכים אלה לבין עצמם  יגבר האמור במסמך המחמיר עם 
המציע. כל המסמכים המצורפים בזאת, הינם רכוש המכללה. המציע מתחייב שלא 

   ת הצעתו.לעשות כל שימוש במסמכים, שלא לשם הגש
 

 עיון בהצעה זוכה 11
 

)ה( לתקנות חובת המכרזים, נתונה בידי המציעים הזכות לעיין 38בהתאם לקבוע בתקנה  11.1
   ימים ממועד מסירת ההודעה על הזוכה. 30בהצעה הזוכה בתוך 

 
 הקשר של המכללה לתיאום מראש. תיש להעביר את הבקשה לעיון במייל לאש 11.2
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 סקיים:הצהרה על סודות מסחריים או ע 12
המציע מצהיר, כי ידוע לו שעל פי תקנות חובת המכרזים, יתכן שתהיינה  פניות של מציעים  12.1

 הצעתו במידה ויזכה.  לעיין באחרים 

להלן: (ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים   12.2
יצרף המציע להצעתו "( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, חלקים סודיים"

 .נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם  12.3
 .זכה במכרז

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות  12.4
ים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות האחרים, יחשבו סודי

 .של אחרים

מובהר כי בכל מקרה, לא יישמע מציע בטענה כי הצעת המחיר מטעמו ו/או המסמכים  12.5
 והמידע הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי שלו. 

ה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרע  12.6
לוועדת המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור 

 בסעיף זה.

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 13
 

ב בחוק חובת 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  13.1
-מאושר על , יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה,1992 -המכרזים, תשנ"ב 

 .ידי רואה חשבון

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת  13.2
זהה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, 

 יר, כאמור לעיל.ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצה

 טבלת לוח זמנים מרוכזת: 14
 

 הערות שעה תאריך פעילות

 פרסום המכרז
 8.8.21   

 

 10:00  17.8.21 סיור מציעים
 נקודת מפגש לסיור:                        

בניין ווסטון למדעי המחשב )בניין 
 (.2מס' 

מועד אחרון לשליחת 
מייל : יבוצע באמצעות  16:00 24.8.21 שאלות הבהרה

racheli@mta.ac.il 
מועד משוער למתן 

לשאלות  תשובות
 הבהרה

2.9.21  
אחריות המציעים לוודא קבלת ב

המענה לשאלות ולצרפו למסמכי 
 .המכרז כשהוא חתום

מועד אחרון להגשת 
 הצעות

 
14.9.21 12:00 

מכרזים ממוקמת בבניין התיבת 
( קומה שלישית חדר 2ווסטון )מס' 

 ראשת הקשלידי:  390
 

 

 בברכה,                                                                                                      

 המכללה האקדמית תל אביב יפו
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 הצהרת המציע

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי מסמכי המכרז וחתימתי על נוסח ההסכם המצ"ב 

 לעיל. נעשתה בהסתמך על האמור

 

 

_________________              ________________             ____________________ 

 תאריך                                   שם מלא של המציע                       חתימת המציע               

 

 אימות חתימה/ות אם המציע הוא תאגיד

 

 עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כיאני הח"מ, ______________ 

ה"ה ______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד 

 הנ"ל, וכי חתימתם מחייבת את התאגיד.

 

____________________________                                  ____________________ 

 תאריך                                                        )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח                 
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 תצהיר המציע –א' נספח 
 

אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________  
בחוק אם לא אעשה  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: כן,

תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________ )להלן:   .1
לאספקת שירותי גינון וטיפול בשטחי  04/2021מס' "( המוגשת במסגרת מכרז פומבי מציע"

 "(. המכרזציבור למכללה  האקדמית ת"א יפו )להלן: "

 .תפקיד ____________________ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמוהנני משמש/ת ב .2

המציע הוא חברה שעוסקת ומתמחה בתחום נושא מכרז זה ופועלת בשוק החל  כיהנני מצהיר  .3
  משנת _____________.

באספקת  הנני מצהיר כי המציע בעצמו, ולא באמצעות קבלני משנה, בעל ותק וניסיון מוכח .4
 6של לפחות  בהיקףעבודות גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות,  -רז זההשירותים נשוא מכ

עבודות גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות שכל אחת  3או לחילופין בהיקף של  דונם לשנה
 החל משנת _____ ברציפות. דונם לשנה 3מהן בהיקף של 

י גינון, פיתוח, השקיה שירותשהמציע סיפק להם   , למעט מוסדות להשכלה גבוהההגופיםפירוט  .5
 (2016-2020השנים האחרונות ) 5 -ואחזקת גינות ב

שם הגוף/  
 ארגון

היקף 
השירות 

 )במ"ר(

היקף פעילות 
שנתית 
 )בש"ח(

תקופת 
מתן 

 השירות

איש קשר 
 ותפקיד

טלפון זמין 
 להתקשרות

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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 -שירותי גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות בשהמציע סיפק להם  להשכלה גבוההמוסדות פירוט  .6
  -(2016-2020השנים האחרונות ) 5

שם הגוף/  
 ארגון

היקף 
השירות 

 )במ"ר(

היקף 
פעילות 
שנתית 
 )בש"ח(

תקופת מתן 
 השירות

איש קשר 
 ותפקיד

טלפון זמין 
 להתקשרות

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 _____עובדים בעלי תעודת גוזם מומחה מטעם משרד העבודה ו ____ באופן ישיר מעסיק הנני .7
מסמכים יש לצרף   בעלי תעודת הסמכה לעבודה בגובה מטעם משרד העבודה. לפחות עובדים

 המעידים על כך.

 בבעלותי _____ טרקטורים. .8

 י ______ מכסחות דשא.בבעלות .9

פרויקטים בהיקף ובאופי זהה לנדרש ____ ניהל לפחות ש מנהל עבודה אני מעסיק הנני מצהיר כי  .10
  (.2018-2020) שנים האחרונותהבמסמכי מכרז זה במהלך שלוש 

 3.11.2, כאמור בסעיף מכה במקצועות הגינון ממוסד מורשההינו בעל הס הנ"ל מנהל העבודה
   למכרז.

 עבודה הנ"ל דובר עברית ברמת שפת אם.מנהל ה

 לפחות. 2מנהל העבודה מחזיק בתעודת גנן מסוג 

 הנני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .11
 

 אישור
 
 

אנו הח"מ, ____________________________ בעלי תפקיד/ים 
בזאת על נכונות במציע ומורשה/י החתימה מטעמו, מצהירים  _____________________

 :ולראיה באתי על החתום .המפורט בנספח זה לעיל
 
 

___________________                                                  _______________ 
 תאריך                                                                    חתימה וחותמת החברה        
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 ו"ד / רו"חאישור ע

 ,______________. ______________ מרחובמראני הח"מ, עו"ד / רו"ח ____________, 

מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום 

)להלן: "המציע"(, וכי חתימתו/ה   ________________ ______________________מטעם 

כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו  .ותמת החברה, מחייבת את המציעעל נספח זה, בצירוף ח

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. הנ"ל אישר את 

 נכונות הצהרתו וחתם עליה.

 
___________________                                                  _______________ 

 תאריך                                                                    חתימת עו"ד וחותמת        
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 אישור רו"ח –היקף מחזור כספי שנתי  -' בנספח  
 

 תאריך:_______________
 

 לכבוד
____ 

 
אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים הנדון : 

  31.12.2020-ו 31.12.2019, 31.12.2018נסתיימו ביום ש
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 
וליום  31.12.2019וליום  31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 ו )בהתאמה( על ידי משרדנו.בוקרו/נסקר 31.12.2020
 

 לחילופין:
 

( ______  בוקרו על ידי 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )
 רואי חשבון אחרים. 

 
חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( כאמור  .ג

 (.2כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או 
 

 לחילופין:
 

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( כאמור 
כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.
 

 לחילופין:
 

ים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספי
( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל 1ליום/ימים )

 על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
  
המחזור הכספי של בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים כאמור,  .ד

 חברתכם:
 
 ;_____הינו גבוה מ___ 2018( לשנת 1__ )
 ;הינו גבוה מ _______ 2019( לשנת 2__ )
 ;הינו גבוה מ _______ 2020( לשנת 3__ )

 
  

 בכבוד רב,
 

_______________
______ 
 רואי חשבון
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 הסכם התקשרות – ג' נספח

 
 

  2021, פ"אשנערך ונחתם בתל אביב  ביום ____ בחודש ____ תש                  
 

 בין:                   
 (580-233-252המכללה האקדמית תל אביב יפו )ע"ר           

 8104, ת.ד. 681117יפו, -, תל אביב2רח' רבנו ירוחם          
 acty@mta.ac.ilמייל:                                 

 
 )להלן "המכללה"(                                       
 

  -מצד אחד                                                                          
 
 
 לבין:                

 
                          ____________________ 

 
 ח.פ______________________                 

 
 

 באמצעות מורשה החתימה ____________                           
                 

 ת.ז_________________ .                     
 

 טלפון_____________________                     
 

 מייל __________________
 

 )להלן "הקבלן" ו/או "החברה"( 
 
 

 –מצד שני -                          
 
 

 שרותי גינון "(, לאספקת המכרז)להלן: " 04/2021מס' והמכללה פרסמה מכרז פומבי  הואיל
 למכללה, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;  זקת שטחי ציבורואח

  
"(, הצעת הקבלןוהקבלן הגיש הצעה למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " והואיל

 לספק למכללה את השירותים הנדרשים  ע"פ מפרט השירותים המצורף להסכם זה; 
  

המכללה, לאחר שביקר במקום באור יום, והקבלן, מעוניין לספק את השירותים עבור  לוהואי
ראה והבין את כל הנדרש ממנו למתן השירותים בתנאים המפורטים בהסכם זה 

 ובנספחיו; 
  

והקבלן  מצהיר, כי הינו בעל ידע, מומחיות, ניסיון, ציוד, רישיונות, כוח אדם, וכל שאר  והואיל
ם כפי שפורט במסמכי האמצעים הדרושים על מנת לספק למכללה את השירותים הנדרשי

 המכרז ועל מנת לקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם להוראותיו;
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ועל יסוד הצעת הקבלן, הצהרותיו ומצגיו החליטה המכללה לקבל את הצעתו, המהווה  והואיל
חלק בלתי נפרד מההסכם, בכפוף לתנאים ובעבור התמורה המפורטים בהסכם זה, 

 כי המכרז; בנספחיו וביתר מסמ
  

)להלן: הגינון ואחזקת שטחי ציבור והמכללה מעוניינת להזמין אצל הקבלן את שירותי  והואיל
 "השירותים"( כאמור בהסכם זה ובנספחים המצורפים לו; 

   
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא ופרשנות .1
 .המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו 1.1
 כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות בלבד ולא לצורכי פרשנות ההסכם. 1.2
כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין  1.3

 זכר, אף מין נקבה במשמע, וכן להיפך.
 הגדרות .2

  –ינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן יבהסכם זה תה

לרבות נספחיו וכל מסמך שיצורף לו ולרבות הנחיות נציג המכללה כפי  הסכם זה -" ההסכם"
 שיינתנו מעת לעת.

כל התפקידים, המטלות והעבודות  -" ת שטחי ציבורקגינון ואחזשירותי " או "השירותים"
 .הםובמסמכי המכרז על צרופתי הנדרשים מהקבלן, כמפורט בנספח ב' להסכם זה

 להסכם. כנספח ב' המצורףהמסמך  –" מפרט השירותים"

מנכ"ל המכללה או מי שמונה על ידו למילוי התפקידים המוטלים עליו  –" נציג המכללה"
 בהסכם זה.

 נספחים ומסמכים להמצאה .3

 הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן: 

 הצעת מחיר; –נספח א'  

 מפרט השירותים; –נספח ב' 

 ;לקבלן גינון נוהל בטיחות –נספח ג' 

 ביטוח ואישור על קיום ביטוחים; נספח – 1נספח ד' +ד

 ;התחייבות לשמירה על סודיות  –ה' נספח 

 תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל העסקת עובדים זרים כדין; -' ונספח 

 תצהיר אי פשיטת רגל והעדר תביעות; -' זנספח 

 ;1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף  –' חנספח 

 פיצויים מוסכמים -'ט נספח

 מהות ההתקשרות .4

המכללה מזמינה בזה אצל הקבלן, והקבלן מתחייב בזה להעניק לה את השירותים, במלואם 
 ובמועדם, בהתאם לתמורה הקבועה בהסכם.

 תקופת ההתקשרות .5

תקופת " :)להלןהחתימה על ההסכם , החל מיום שנים 5לתקופה של  הינוהסכם זה  5.1
 "(.ההסכם
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יהוו תקופת  הראשונים ההתקשרות חודשי 6, מובהר כי לעיל 5.1 למרות האמור בסעיף 5.2
תהיה למכללה הזכות לבטל הסכם זה בכל עת בהודעה של חודש  ניסיון, אשר במהלכה

 מראש.

ההתקשרות רשאית המכללה להפסיק ההתקשרות בכל עת ע"י מתן בכל שלב במהלך  5.3
א תהיינה לקבלן כל יום  מראש. בכל מקרה של ביטול מוקדם כאמור ל 30הודעה של 

טענות ודרישות והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום למעט תשלום בשל שירות שבוצע 
לשביעות רצון המכללה קודם למועד כניסת הביטול לתוקף. הודעת המכללה עפ"י האמור 

 לעיל על הפסקת ההסכם תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .6

 כי:הקבלן מצהיר ומתחייב 

הינו, ויהיה במשך תקופת ההתקשרות, בעל הידע, הניסיון, המומחיות, הכישורים  6.1
והיכולת המקצועית והכלכלית, לרבות כח האדם המקצועי, הציוד וכלי הרכב, הדרושים 
לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה במיומנות, ביעילות, בזהירות וברמה מקצועית 

 מעולה. 

ההסכם, והן מובנות לו ומוסכמות עליו, ואין מניעה על פי ההסכם,  הוא קרא את הוראות 6.2
על פי דין או מניעה אחרת, להתקשרותו בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו, והוא לא 

 יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור.

הוא ממלא וימלא במשך תקופת ההתקשרות, אחר הוראות בטיחות בעבודה וכל הוראות  6.3
ן החלות עליו כקבלן שירותים וכמעביד וכפי שיחולו עליו במועד מתן השירותים; הוא הדי

אינו מפר ולא יפר בתקופת ההסכם זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות עובדים לפי חוקי 
 העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.

מלאה והבלעדית לה יהיה זכאי הוא מסכים כי התמורה הקבועה בהסכם היא התמורה ה 6.4
בגין אספקת השירותים, ועל יסוד בדיקותיו שוכנע כי התמורה האמורה מהווה תמורה 

 ראויה עבור שירותיו.

הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר בהסכם זה ולבצע את  6.5
ין וחתימתם התחייבויותיו על פיו, והחתומים על הסכם זה בשם הקבלן הוסמכו לכך כד

 מחייבת את הקבלן.

עמו בהסכם זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות  הידוע לו שהמכללה התקשר 6.6
בהסכם, וכי אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות באישוריו והצהרותיו או אי קיום 

 התחייבויותיו על פי ההסכם או על פי דין עלולים לגרום למכללה נזק חמור.

 נות היתרים ורישיו .7

הקבלן מתחייב להשיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או  7.1
האישורים הנדרשים מעת לעת עפ"י כל דין לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה 

ולנהוג בהתאם לתנאי והוראות ההיתרים ולהחזיק בהם לכל אורך תקופת ההתקשרות 
 ות כל חיקוק הנוגע בדבר; והרישיונות הנ"ל ועפ"י הורא

 לעיל;  7.1הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל התוצאות שתנבענה מהפרת סעיף  7.2

 הפרת סעיף זה, על כל תנאיו, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  7.3

 נציג הקבלן .8

מנהל )להלן: " , אשר עומד בתנאים הבאיםהקבלן ימנה עובד מעובדיו כנציג הקבלן 8.1
 :"(עבודה

אלף מ"ר, באופי  50רויקטים של גינון בשטח של לפחות פ 2ניהל לפחות  8.1.1
 . 2018-2020דומה לנדרש במכרז זה, במהלך השנים 
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 לפחות.  2מחזיק בתעודה בתוקף של גנן מסוג  8.1.2

 דובר עברית ברמת שפת אם. 8.1.3

 
ילווה את אספקת השירותים וישמש כאיש קשר עם נציג המכללה ועם  מנהל העבודה .  8.2

 המכללה. 
מש כבא כוחו של הקבלן לכל עניין בקשר עם השירותים וההסכם, מבלי יש מנהל העבודה 8.3

שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הקבלן ומאחריותו לפי ההסכם. פניה של הקבלן למכללה 
. פניה או הודעה של המכללה או של מנהל העבודהאו לנציג המכללה תיעשה באמצעות 

 לקבלן.תיחשב כפניה או הודעה  מנהל העבודהנציג המכללה ל
ימי עבודה  5ללא דיחוי ועד  מנהל העבודהעל פי דרישת נציג המכללה, יחליף הקבלן את  8.4

מנהל העבודה המוחלף יעמוד אף הוא בקריטריונים הקבועים  מרגע העברת הדרישה.
מו למועד השנים שקד 3-לעיל )ניסיונו הניהולי של מנהל העבודה ייבחן ביחס ל 8.1בסעיף 

 ההחלפה(. 

 ביצוע השירותים .9

 הקבלן יספק את השירותים בתדירות, בזמנים ובאופן המפורטים במפרט השירותים 9.1
, ובהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי נציג להסכם זה נספח ב'המצורף כ

 המכללה, להוראות ההסכם ולהוראות כל דין.
או לתקן( ו/שיקול דעתו, לשנות )להפחית, להוסיף  נציג  המכללה רשאי, בכל עת ועל פי 9.2

באופן זמני או קבוע את היקף השירותים המפורטים במפרט השירותים. השינוי ייעשה 
והתמורה החודשית המשולמת  ימים לפני מועד השינוי 3בהודעה בכתב לקבלן, לפחות 

 .לקבלן תופחת באופן יחסי בהתאם
ירותים נשוא מכרז זה, לשירותים הקשורים המכללה תהא רשאית להרחיב את מתן הש 9.3

באופן ישיר ומשלימים את המכרז. המחיר עבור השירותים הנוספים יקבע על פי תנאי 
המכרז ובמו"מ בין הצדדים, ובלבד שסך כל התמורה הנוספת לא תעלה על עשרים אחוז 

 ( מערך ההתקשרות הצפויה במכרז. 20%)
 

 עובדי הקבלן .10

הקבלן יבצע את השירותים רק זר הקבלן באדריכל הנוף, למעט שירותים שבהם ייע 10.1
או קבלנים  באמצעות עובדיו, העובדים אצלו באופן סדיר, ולא באמצעות קבלני משנה

. עובדי הקבלן יהיו בעלי כל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם עצמאיים )פרילנסרים(
 ביצוע השירותים, כמפורט בנספח השירותים )נספח ב'(.

אזרחי מדינת ישראל או עובדים זרים בגירים הקבלן יהיו אך ורק עובדים שהינם עובדי  10.2
ובלבד שהם מחזיקים בהיתרים כדין הנדרשים לצורך העסקתם, דוברי עברית בסיסית 
המאפשרת להם לתקשר עם נציג המכללה ו/או מי מטעמה, למעט מנהל העבודה ממנו 

י הבטיחות וכל הנדרש לשמירת הקבלן יבטיח את תנא .נדרשת עברית ברמת שפת אם
 ; וע"פ כל דין בטיחותם ובריאותם של עובדיו כדרוש בחוק

המכללה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט, לדרוש מאת הקבלן בהודעה בכתב  10.3
 48להחליף עובד מעובדיו. הקבלן ימלא את הדרישה ויחליף את העובד עד תוך יומיים )עד 

 שעות( ממועד הדרישה.
ה של היעדרות של עובד מטעם הקבלן, מכל סיבה שהיא, יציב הקבלן עובד אחר, במקר 10.4

 העומד בתנאי הסכם זה.
 הפרת התחייבויותיו של הקבלן הכלולות בסעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  10.5

 בטיחות  .11

אספקת שירותי גינון ואחזקת הקבלן יבטיח את קיומם של תנאי הבטיחות והגהות לשם  11.1
על שלומם של העובדים מטעמו ושל כל אדם אחר בקשר עם מתן שירותים. , שטחי ציבור
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש 
בהתאם לדין או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע השירותים, ויפקח כי נעשה שימוש 

 בציוד זה.
, ופקודת 1954 -פיקוח על העבודה, תשי"ד הקבלן יפעל בהתאם להוראות חוק ארגון ה 11.2

, והתקנות שפורסמו על פיהם ועל פי כל דין 1970 –הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 
 שיחול על מתן השירותים. 

הקבלן וכל עובד שלו או מי מטעמו המועסק בביצוע השירותים, יחתום על הנחיות  11.3
 להסכם. 'הבטיחות, בנוסח המצורף כנספח ג

 

 התמורה .12

בעבור ביצוע השירותים וכל התחייבויותיו בהתאם להסכם תשלם המכללה לקבלן  12.1
 "(.התמורהבהתאם להצעת המחיר )נספח א' להסכם זה( )להלן: "

תמורה זו היא מלאה וסופית וכוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע השירותים והתחייבויות  12.2
יהם או אשר יחול הקבלן, לרבות כל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר החל על

עליהם בעתיד. על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מס ערך מוסף כדין, שישולם על ידי 
 המכללה לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום על פי ההסכם וכנגד חשבונית מס.

 אופן התשלום  .13

לחודש שלאחריו, יגיש הקבלן למכללה  8 -בתום כל חודש קלנדרי, ולא יאוחר מהיום ה 13.1
 במתכונת שתקבע המכללה, אשר יפרט את השירותים שסיפק בחודש שחלף.  חשבון,

נציג המכללה יבדוק את החשבון שיוגש על ידי הקבלן, ויהיה רשאי לאשר או שלא לאשר  13.2
את החשבון במלואו או בחלקו. לא אישר נציג המכללה את החשבון, כולו או חלקו, יחזירו 

יועבר החשבון לאגף הכספים של המכללה  לקבלן לצורך תיקונו. לאחר אישור החשבון,
לצורך ביצוע התשלום.  מהחשבון, לאחר שאושר, יופחת כל סכום המגיע למכללה מהקבלן 

 על פי ההסכם או על פי דין.
המכללה תשלם לקבלן כל חשבון שאושר על ידיו כאמור לעיל באמצעות העברת הסכום  13.3

טיו ימסרו למכללה על ידי הקבלן בשקלים חדשים לזכות חשבון הבנק של הקבלן, אשר פר
)שלושים( ימים מתום החודש בו הוגש החשבון, ובלבד שאושר במלואו על  30בכתב, תוך 

 "(.30ידי נציג המכללה )"שוטף + 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .14

מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ולרבות על פי כל הזמנה שיוציא  קבלןה 14.1
א, הוא פועל כקבלן עצמאי. אין בהסכם זה או בהזמנה או בתנאי המזמין, אם יוצי

או מישהו מטעמו לרבות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, הקבלן מתנאיהם כדי ליצור בין 
לצורך ביצוע הקבלן לבין המזמין יחסי עובד מעביד;  כל העובדים שיועסקו מטעם 

בלבד ולא יהיו בינם ובין הקבלן ל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדים ש
לרבות תשלום שכר עבודה  –המזמין כל יחסי עובד ומעביד, וכל ההוצאות בגין העסקתם 

תהיינה על  -פי כל דין -וכל תשלום סוציאלי וכל תשלום אחר אשר מעביד חייב בו על
יות ולעובדיו כל זכות מהזכולקבלן ויחולו עליו בלבד כמו כן לא תעמוד הקבלן חשבון 

 הניתנות או המוקנות לעובד שכיר במזמין על פי כל דין.
מצהיר כי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של  קבלןה 14.2

ו/או לעובדיו ו/או לצד  קבלןפגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שיגרמו ל
 עפ"י הסכם זה. קבלןהתחייבויות ה –ע או אי ביצו –שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע 

ידי טריבונל כלשהו, כי קיימים יחסי עובד -היה וחרף כוונת הצדדים כאמור, ייפסק על 14.3
ו/או מי  קבלןו/או מי מטעמו ו/או כי ה קבלןמעביד בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין ה

 לןקבמטעמו זכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מהמזמין, כי אז יראו את שכר ה
לפי הסכם זה כסכומי עלות מעביד, הכוללים גם את כל התנאים  קבלןהמשולם ל

ישפה את המזמין, מיד עם דרישתו  קבלןהסוציאליים המגיעים לעובדים, ובמקרה כזה ה
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דין של ערכאה מוסמכת, ובגין כל -הראשונה, בגין כל תשלום שהוא יחויב בו כאמור בפסק
הול ההליך, והכל ללא כל הגבלה בסכום. מבלי ההוצאות שהוציא המזמין בקשר עם ני

ממנו לפי הסכם זה,  קבלןלגרוע מהאמור, המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום המגיע ל
ו/או לעובדיו לקבלן ולפי כל הסכם אחר קיים ביניהם, כל סכום שהמזמין יידרש לשלם 

סכם זה פי ה-( ו/או למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו/או סיום העסקתם עלהקבלן)של 
 מכוח החלטה שיפוטית של ערכאה מוסמכת.

מתחייב לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או הקבלן  14.4
הפועלים מטעמו כנגד המזמין ו/או מי מטעמו הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מהספקת 

על ידי הקבלן ל ימים מדרישה בכתב שתופנה א 14השירותים נשוא הסכם זה, וזאת תוך 
המזמין ובכלל זה בגין הוצאותיו של המזמין הנובעות מהתגוננותו מן התביעה האמורה. 

 להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור. קבלןאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של ה

 אחריות, פיצוי ושיפוי .15

למכללה ו/או הקבלן יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן או נזק, בגוף או ברכוש, שייגרמו  15.1
לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או או לצד שלישי, לרבות )אך לא רק( עובדיו ו/או כל מי 
מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של 
הקבלן או של מי מטעמו, לרבות עובדיו; או שהאחריות לפגיעה, לאובדן או לנזק מוטלת 

 ההסכם או על פי דין. על הקבלן על פי
 הקבלן ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע פגיעה, אובדן או נזק כאמור. 15.2
הקבלן יפצה את המכללה או מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה, אובדן,  15.3

נזק, הוצאה או הפסד שהקבלן אחראי להם כאמור, וכן ישפה את המכללה או מי מטעמה, 
הראשונה, בגין כל סכום ששילמו או שנדרשו או חויבו לשלם, בעקבות מיד עם דרישתם 

דרישה או תביעה שהוגשה נגדם ואשר האחריות בגינה מוטלת על הקבלן, לרבות הוצאות 
 משפטיות ושכ"ט עו"ד.

 ביטוח .16

לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים על  מבלי 16.1
כל עוד אחריות  -תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית  חשבונו, למשך כל

הספק קיימת, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
אישור עריכת " ו"ביטוחי הספק, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "1כנספח ד'+ד'

 אל ובעלת מוניטין. (, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישר", לפי הענייןהביטוח
ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן  16.2

השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, 
את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, לפני תום תקופת הביטוח, 

ציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי על הספק להמ
הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה 

 לעיל. 16.1כמפורט בסעיף מאוחרת יותר 
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  16.3

ינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת את הספק ממלוא הביטוח ה
החבות על פי הסכם זה, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל 

 הקשור לגבולות האחריות כאמור.
למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  16.4

לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת  הספק כאמור
 להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  16.5
ו כל אחריות שהיא לגבי מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה א

הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 
בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת 
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בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת 
 הביטוחים ובין אם לאו.

הספק פוטר, בשם הספק ובשם הבאים מטעמו, את המזמין ואת הבאים מטעמו  16.6
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעמו 
לחצרי המזמין או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, 

ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן 
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק  16.7
המפורטים בהסכם זה, רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים 

ייכלל סעיף בדבר ויתור  כאמור, ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק
המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות 

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
הספק מתחייב לכלול סעיף כנ"ל בחוזים הנערכים מול קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו,  16.8

בהתאם לנדרש, ובמקרה בו האירוע נערך במקום סגור  ככל שיערכו, ולוודא קיום ביטוחים
מחוץ לחצרי המזמין, לרבות במסגרת הסכם ההתקשרות אשר ייערך מול בעל מבנה אתר 
האירוע אשר יבוטח בביטוח רכוש ויכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין 

ו/או תביעה מצד והבאים מטעמו. כמו כן, מוצהר בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה 
הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמם בניגוד לאמור לעיל, מתחייב הספק לשפות 
את המזמין ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם, לרבות הוצאות 

 משפטיות.
סעיפים אלה מהווים עיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה  16.9

 יסודית של החוזה .
המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, להתיר שינויים בתנאי הביטוח שפורטו לעיל בהתאם  16.10

 לשיקול דעתו.

 המחאת/ הסבת זכויות  .17
 -, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו עללהמחאותהקבלן אינו רשאי  17.1

קיבל מראש  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם
 ובכתב הסכמה מפורשת של המכללה; 

 הפרת סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  17.2

 שמירת סודיות .18

מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו בקשר לביצוע  הקבלן 18.1
הסכם זה, לא לעשות שימוש במידע כאמור, במישרין או בעקיפין, אלא לצורך ביצוע 

ויותיו על פי ההסכם ולנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת מידע התחייב
כאמור לידי צד שלישי. כמו כן, מתחייב הקבלן להביא סעיף זה לידיעת עובדיו או מי 

 ידם.-מטעמו המועסק בביצוע השירותים ולדאוג לביצועו על
בין שהוא נחשב  פה, בכתב או בכל צורה אחרת ,-, לרבות מידע בעל"מידע"בסעיף זה,  18.2

לסוד מסחרי על פי דין ובין שלא, הקשור בהסכם זה, במכללה, בפעילותו, בתאגיד קשור 
למכללה או במי ממנהליה, עובדיה או שלוחיה, אשר נמסר לקבלן על ידי המכללה או הגיע 

 לקבלן במסגרת ההסכם.
 התחייבות הקבלן לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן. 18.3
רף כנספח ה' להסכם ויתחייב להביאו לידיעת עובדיו או מי ל הנוסח המצוהקבלן יחתום ע 18.4

מטעמו המועסק בביצוע השירותים ולדאוג לביצועו על ידם. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן 
יוודא כי  כל עובד שלו או מי מטעמו המועסק בביצוע השירותים, יחתום על הצהרה 

ם. על הקבלן לוודא כי נוסח ההצהרה לשמירת סודיות, בנוסח המצורף כנספח ה' להסכ
מאושר של ההצהרה לשפתו. הפרת סעיף זה  מובן לעובד ובמידת הצורך לספק לו תרגום

 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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  הפרות .19

הפר הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה ולרבות אלה שנקבעו  19.1
מכללה בעד כל ההוצאות, הנזקים יהא הקבלן מחויב לפצות את ה כהפרות יסודיות,

וההפסדים וכן בגין כל העלויות, הפרשי המחירים והוצאות מנהליות ומשפטיות שנגרמו 
 לה כתוצאה מההפרה ו/או הפסקת העבודה ; 

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכות המכללה לקבלת כל סעד אחר בהתאם להוראות  19.2
 ם בדבר פיצוי מוסכם; הדין ולהוראות הסכם זה, לרבות הסכמת הצדדי

מוסכם במפורש כי המכללה לא תהיה אחראית לשום נזק כספי, אם ייגרם כזה, לקבלן  19.3
 כתוצאה מהפסקת ההסכם; 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל תהא המכללה זכאית לבטל מיד את  19.4
לה ההסכם, כולו או חלקו, בהודעה בכתב לקבלן חתומה על ידי נציג מורשה מטעם המכל

 בכל אחד מהמקרים דלהלן: 

פי דין ולא -פי הסכם זה ו/או על-הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על 19.4.1
תיקן את ההפרה לאחר שקיבל על כך התראה מאת נציג המכללה, תוך הזמן 
שנקבע בהתראה. זמן זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה, בהתחשב בסוג 

 ההפרה ואופייה; 

תרה בקבלן שאין הוא מבצע את עבודתו לשביעות רצונה של נציג המכללה ה 19.4.2
המכללה והקבלן לא נקט באמצעים לתיקון המצב  ו/או החזרת המצב לקדמותו 

 , בהתאם למהות ההתראה; מידיבאופן 

הוגש כנגד הקבלן ו/או מתנהל כנגדו ו/ או ניתן כנגדו צו ולרבות הליך כדלקמן  19.4.3
 ימים:  10שלא בוטל בתוך 

ל הקבלן עיקול לרבות עיקול זמני מטעם רשות שופטת ו/או אם הוטל ע  19.4.3.1
 הוצאה לפועל. 

ו/או הוחלט על פירוק החברה  פירעוןאם הקבלן  החל בהליכי חדלות  19.4.3.2
 ו/או ניתן כנגדו צו פירוק. 

אם כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו הוגש כתב אישום ו/או הורשע הקבלן ו/או מי  19.4.4
 מנהליו בגין עבירה שיש עמה קלון. 

 שעת הקבלן בעבירה לפי פקודת מס הכנסה או מס ערך מוסף. הר 19.4.5

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למכללה, המכללה  19.5
תהא רשאית להודיע לקבלן על ביטול ו/או השעיה ו/או הקפאה של השירותים בשל 

לאומי, סגר, מצב חירום נסיבות של כח עליון, לרבות מלחמה, מזג אויר, אסון טבע, אסון 
בריאותי )לרבות הודעה מטעם רשות מוסמכת בשל התפרצות מחלת הקורונה ו/או אחרת( 
וכיוצא באלה, ובמקרה כזה לא תחויב המכללה בתשלום עבור השירותים שבוטלו ו/או 
הושעו ו/או הוקפאו ולא תחויב בפיצוי ו/או בדמי ביטול ו/או בתשלום כלשהו בגין כך 

לן לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה לקבלן. לקב
 בנסיבות כמתואר בסעיף זה.

מבלי לפגוע בזכויות המכללה על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות הסכמים אחרים שבין  19.6
הצדדים ו/או כל דין, תהא המכללה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לקבלן, הן על פי 

ה ו/או על פי הוראות הסכמים אחרים שבין הצדדים ו/או בדרך אחרת הוראות הסכם ז
כלשהי, כל סכום המגיע למכללה מהקבלן על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי הוראות 

 הסכמים אחרים ו/או בדרך אחרת כלשהי. 

למען הסר כל ספק יובהר כי הקבלן אינו רשאי לקזז כל סכום המגיע ממנו למכללה ואינו  19.7
זכויות השייכים  ב תחת ידו מיטלטלין ו/או נכסים ו/או זכויות ו/או כספים ו/או רשאי לעכ
 למכללה.
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 פיצויים מוסכמים  .20

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו הקבלן לא עמד בדרישה מהדרישות המפורטות  20.1
בנספח ב' להסכם, תהיה המכללה רשאית לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, 

 בגין כל חריגה מהדרישות הקבועות בו. ' להסכם זה,טהקבוע בנספח ם את התשלו
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו הקבלן לא עמד בדרישה מהדרישות המפורטות  20.2

בנספח ב' להסכם, תהיה המכללה רשאית לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, 
 חריגה מהדרישות הקבועות בו.את התשלום הקבוע בנספח ט' להסכם זה, זה בגין כל 

המכללה תהיה רשאית, בין היתר, לממש את הפיצוי המוסכם באמצעות קיזוז או ניכוי כל  20.3
 סכום המגיע לקבלן מאת המכללה.

מובהר כי תשלום פיצוי מוסכם אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי ההסכם ועל  20.4
 ים למכללה על פי ההסכם ועל פי דין.פי דין ואינו גורע מהן או מכל זכות או סעד הנתונ

 ביטול ההסכם .21

ידי -או הפרה שאינה יסודית אולם שלא תוקנה על הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית 21.1
, תהיה המכללה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר בהודעה הקבלן בתוך פרק זמן סביר

 בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה.
ידי המכללה, מכל סיבה שהיא, תשלם המכללה לקבלן את התמורה בוטל ההסכם על  21.2

המגיעה לו בגין השירותים שביצע בפועל, בקיזוז וניכוי הסכומים המגיעים למכללה מן 
הקבלן, לרבות פיצויים בגין נזקים והפסדים שנגרמו למכללה עקב אחריותו של הקבלן או 

מכל סעד אחר לו זכאית המכללה  כתוצאה מהפרתו את תנאי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע
 על פי ההסכם או על פי הדין.

הקבלן אינו רשאי לבטל את ההסכם או להפסיק את מתן השירותים הניתנים על פי  21.3
ההסכם בשום מקרה, למעט במקרה של הפרה יסודית מצד המכללה ולאחר הודעה בכתב 

 )שישים( יום מראש. 60

 קיזוז ועיכבון .22

לעכב ולגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן, מכל סכום שיגיע  המכללה תהיה רשאית לקזז, 22.1
 לקבלן מהמכללה, על פי ההסכם, על פי הסכם אחר שנערך ביניהם או על פי דין.

 לקבלן לא עומדת זכות קיזוז או זכות עיכבון כלשהי.  22.2
ויתור, ארכה או הקלה שניתנו לקבלן על ידי המכללה, לא יהוו תקדים למקרה אחר ולא  22.3

תוקף אלא אם כן נעשו בכתב. עיכוב או השהיה במימוש או בהפעלת זכות מצד  יהיה להם
מצדה על זכויותיה והיא תהיה רשאית לממשן בכל עת  כוויתורהמכללה, לא ייחשבו 

 שתמצא לנכון.

 שונות .23

לכל שינוי, תיקון או עדכון של ההסכם, לא יהיה תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי  23.1
 של הצדדים.הנציגים המוסמכים 

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בהסכם זה תהיה נתונה לבתי משפט  23.2
 המוסמכים במחוז ת"א, לפי סמכותם העניינית.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בראש הסכם זה, בכפוף לכל שינוי בהן,  23.3
עה שתשלח מצד שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בהסכם. כל הוד

 -אחד למשנהו לכתובתו האמורה יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום 
)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה  72כעבור 

ביום העסקים שלאחר יום משלוחה באם קיים בידי השולח אישור על  -בפקסימיליה 
באם נשלחה במייל לכתובת מייל המפורטת בראש  העברה תקינה של ההודעה במלואה,

 בעת מסירתה כאמור.  -הסכם זה; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 
בכל מקום שתהא סתירה בין הסכם זה ולבין הנספחים, יחולו על הצדדים הוראות הסכם  23.4

 זה. 
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 –ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

 

 

 הקבלן  המכללה

 

 

 אישור

_______, עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביום _______, נחתם ההסכם דלעיל בפני על ידי אני הח"מ, 
________________ )נושא/ת ת.ז. -____________ )נושא/ת ת.ז. מס' _____________( ו

מס' ______________(, אשר הינם מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על ההסכם דלעיל 
"הקבלן"(, וכי חתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין  - בשם _________________ )להלן

בקשר עם ההסכם דלעיל. כמו כן, הנני לאשר, כי הקבלן קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי 
מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין, לצורך התקשרותו בהסכם דלעיל והתחייבותו לבצעו בהתאם 

 להוראותיו.

 

 תאריך  חתימה וחותמת  שם
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 הצעת מחיר -ספח א 'נ

  :כללי .1

טיפול ו המכללה האקדמית תל אביב יפו מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי גינון
 למכללה האקדמית ת"א יפו .ובצמחית פנים בשטחי ציבור 

 הצעת מחיר: .2

בכל  ולשנותקבוע וסופי ולא תהיה למציע זכות  לחודש כולל המחיר המוצע יהיה מחיר
  .וכיו"בל סיבה שהיא לרבות הצמדות, העלאות מחירים תקופת החוזה, מכ

 
התמורה )להלן: " ____  לא כולל מע"מ____________________________סה"כ _____

 . "(החודשית
 

 המחירים שבהצעה יהיו סופיים ללא הצמדה כלשהי.

 התמורה החודשית כוללת את כל הציוד, החומרים, הדשנים, חומרי הריסוס, אביזרי השקיה
 מ"מ( וכיוצ"ב. 16קטנים )

  

, המחיר לשעה יםשעות הפעילות המוגדרימים/בבעבור קריאה דחופה, שמשמעה קריאה שאינה ב
 יהיה כדלקמן:

 ____________________________________ לשעה, לא כולל מע"מ.

 .כנגד קבלת חשבונית מס כדין    30תנאי תשלום: שוטף +  

 .בלבדברכיב התמורה החודשית ה בין הצעות המחיר מובהר ומודגש כי המכללה תשוו
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 מפרט השירותים  - ב' נספח
 
 
 

מפרט זה כולל את תיאור  העבודות בתחזוקה של כלל השטחים הפתוחים ובבניינים בתחום 
מגוננים וכאלה שאינם מגוננים. הקבלן  אזוריםיפו. השטח כולל -אביב-המכללה האקדמית של תל
שטחי החוץ, כולל מערכות השקיה במצב נתון, ועליו לשמור על הקיים מקבל את כלל הבניינים, 

 ולטפחו.
 

 דונם. 6 -כלל השטחים הפתוחים והמטופלים במכללה כ
 

יובהר כי השירותים עשויים לכלול רכיבי עבודה נוספים הדרושים לצורך מתן השירותים בצורה 
 המלאה והמיטבית, גם אם אינם נזכרים במפורש בנספח זה.

 
 

 חות זמנים:לו .1
ו', להחלטת המכללה, החל מהשעה -שירותי הגינון ינתנו פעם בשבוע, באחד מהימים א'

 שעות לפחות.  6 ולמשך 7:00
 

מחרו בנפרד, בהתאם וקריאות דחופות, שלא בהתאם ללוחות הזמנים המוגדרים לעיל, ית
 להצעת המחיר.

 
מר אם בחר הספק למען הסר ספק קריאה דחופה תיעשה ביוזמת המכללה בלבד. כלו

 מיוזמתו להגיע שלא לפי לוח הזמנים הקבוע והמוסכם, לא יחשב הדבר כקריאה דחופה.
 

על הקבלן להימנע מהפרעה  -בעבודות הכרוכות ברעש, כגון: כיסוח דשא, מפוח עלים וכד'
בשעות ללימודים ו/או בחינות המתקיימות בשטח המכללה. עבודות מהסוג הזה יבוצעו 

מראש מול מנהל האחזקה של ובתיאום  ת או שעות ערב מאוחרותהבוקר המוקדמו
 המכללה.

 ציוד: .2
 :, לרבותעם מלוא הציוד להלן, 4.1, כמפורט בסעיף בכל טיפול יגיע הצוות 

 ;מגזמות וחרמשים מכנים  .2.1

 ;מכסחות דשא  .2.2

 ;כלים ידניים  .2.3

 ;מרססים לעשביה  .2.4

 ;מרססים לחומרי הדברת מזיקים, חומרי הדברה  .2.5

 ;אביזרים לתיקון צנרתחומרי דשן ו  .2.6

 או כל ציוד אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודות .2.7

 

 עלויות: .3
התמורה החודשית כוללת את כל הציוד, החומרים, הדשנים, חומרי הריסוס, אביזרי 

 .וכיוצ"ב מ"מ( 16השקיה קטנים )
 

 דרישות: .4

 2גנן מסוג  בעלי תעודת הצוות ימנה לפחות שני גננים מנוסים ומקצועיים  .4.1
בעבודות בגובה, לדוגמא גיזום עצים, לפחות אחד מאנשי הצוות יהיה  לפחות.

 בעל רישיון לעבודה בגובה. 

 גידול של מספר אנשי הצוות או הרכבו לא יביא לתוספת תמורה לקבלן. .4.2

תכנית עבודה  הקבלן לאישור המכללה  שהחתימה על ההסכם יגי םיום מיו 30עד  .4.3
 משני חלקים:הבנויה 
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שתי המלצות לשיפור  תעם לפחו ע"י אדריכל נוף,, ערוכה תכנית כללית .4.3.1
הגינון ועיצוב כלל השטחים הציבוריים ושטחי הפנים בבניינים, כולל 

מסגרת תכנית זו אינה נכללת ב פירוט עלויות לכל אחת מההצעות.
כם להס 9.3בהתאם לסעיף  ותתומחר בנפרד מורה החודשית הת

 .ההתקשרות לעיל

שבועית, חודשית, חצי שנתית ושנתית ובה תהיה שוטף ת ותכני שתי .4.3.2
התייחסות פרטנית לפרחי עונה, שיחים רב שנתיים, עונתיים, שיחים, 

 שוטף בדשאים ובצמחיית פנים. וטיפול  עצים 

מטעם הקבלן ילווה את כל הפעילות ויבדוק את הביצוע בשטח  נהל העבודהמ  .4.4
 .השנתית התכנית למול 

 מנהל העבודה יהיה מעודכן בחידושים בתחום הגינון. .4.5

 אגרונום מטעם הקבלן יפקח וילווה באופן שוטף את מערך הגינון.  .4.6

 כל העובדים יהיו מצוידים בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים ויעברו הדרכת   .4.7
לפחות אחת לרבעון. תיעוד על העברת ההדרכה יועבר  על חשבון הקבלן בטיחות
 מכללה.לנציג ה

 במסגרת שירותי הגינון תבוצענה הפעולות הבאות: .5

 ;השקיה ודישון באופן שוטף  .5.1

 ;גיזום ועיצוב הצמחייה  .5.2

 טיפול בעצים, לרבות חיזוק וגיזום; .5.3

, לפחות ביצוע הנחיות לטיפול / גיזום  בהתאם  לביקורות יזומות של אגרונום .5.4
 אחת לשנה.

 ;מינהבתיאום מראש עם המז הדברה נגד מזיקים ומחלות  .5.5

 ;הסרת עלים יבשים  .5.6

 ;עישוב וריסוס לרבות במפרסות במכללה  .5.7

 ;קילטור  .5.8

 ;בצמחיית הפנים הסרת אבק מהעלים והברקתם+ השקיה  .5.9

 ;טיפול שוטף במערכת ההשקיה  .5.10

 פעמיים בשנה, ללא עלות נוספת. –החלפת פרחי עונה  .5.11

, תמורה החודשיתלא נכלל בהחלפת צמחיה עפ"י הצורך , מלבד פרחי עונה )  .5.12
 ; ( להסכם ההתקשרות לעיל 9.3בהתאם לסעיף  יתומחר בנפרד

 ;כיסוח המדשאות והשוליים וטיפול מלא במדשאות  .5.13

 ;הוספת דשן נוזלי לתוך מיכלי הדשן ע"פ התדירות הקבועה  .5.14

  .במכללה ביקורת על מערכות ההשקיהתחזוקה שוטפת ו  .5.15

 

  ות החומרים והכליםשמירה על איכ .6

 הקבלן מתחייב על שימוש באיכות מוצרים גבוהה בלבד.  .6.1

יש להעביר רשימה בכתב ומראש  –ספקי הצמחייה יהיו מוכרים ומאושרים   .6.2
 לנציג המכללה.

 מצעי שתילה וביוקומפוסט יסופקו על ידי ספק מאושר כולל אישורים נדרשים. .6.3

יש להעביר בכתב  –התקנים  חומרי הדברה יסופקו ע"י ספק מוכר ויעמדו בכל .6.4
 ליועץ הבטיחות של המכללה. רומראש את פרטי הספק ואישורי התקנים לאישו

חומרי ההדברה בהם נשתמש יהיו כאלה בעלי אישורים בלבד, המתאימים  .6.5
 לשימוש בגן.

 המתאים. MSDS-כל החומרים יכללו בנוסף את ה .6.6
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בטיחות העובדים,  על מנת לשמור עלמכלול אמצעי הבטיחות המחמירים יינקטו  .6.7
 הדיירים, עוברי אורח וכן בעלי חיים באתר.

כל כלי העבודה המוטוריים יהיו תקינים וזמינים בכל טיפול וכן כל כלי העבודה  .6.8
 הידניים.

בכל טיפול יהיו ברשות העובדים גם מרסס עשביה, מרסס מחלות, חומרי  .6.9
 הריסוס, חומרי הדשן ואביזרים לתיקון.

 דים בכל אמצעי הבטיחות.כל העובדים יהיו מצוי .6.10

 אחזקה ותחזוקת מערכות השקיה .7

 ההשקיה תבוצע בשעות המותרות להשקיה ע"י הרשויות המוסמכות לכך   .7.1
בהתאם לעונת ההשקיה של השנה ולפי צרכי המים בהתאם לסוגי הצמחים תוך 

 שמירה מרבית על חיסכון במים.

לפחות אחת תחזוקת ראשי מערכת ההשקיה כולל שטיפת וניקוי המסננים   .7.2
 לחודש, באמצעות סימון על מדבקה שתודבק על כל ראש.

טיפול בשבר במערכת ההשקיה, בתיאום מראש עם מנהל האחזקה, במידה ויש  .7.3
 צורך בהפסקת זרימת המים.

 .למנהל האחזקה של המכללה  על כל תקלה במערכת ההשקיה במידייש לדווח  .7.4

 עיבוד הקרקע .8

בתכנית העבודה על פי מיקום הצמח וסוג  עיבוד הקרקע יעשה בכל טיפול, כנדרש .8.1
 הקרקע.

 העיבודים השוטפים יעשו במקלטר בעל שלוש שיניים בהתאם לקווי הגובה. .8.2

 זיבול ודישון .9

שיחים ועצים ידושנו בזבלים כימיים וזבלים אורגניים או קומפוסט מהטיב   .9.1
 המאושר.

  טיפול בעצים .10

 ב צורתם ע"י גיזום נכון.הטיפול בעצים יעשה תוך הקפדה על טיפול נכון ועיצו .10.1

הטיפול יכלול גם קשירת העצים הצעירים לתומכי הגנה בפני רוחות ומכות שמש  .10.2
 ו/או קרה.

 ריסוס הגזעים בלובן לפי הצורך. .10.3

 הוצאת עשבי בר והרחקת לשוחות דשא כולל סידור צלחות בדשאים. .10.4

כריתת עצים הנופלים כתוצאה מרוחות או מסיבה כלשהי אחרת, דילול עצים  .10.5
 "י כריתה או עקירה, גיזום ודילול ענפים לפי הנחיות לרבות במשחת גיזום.ע

 שימוש בחומרי הדברה כנגד מזיקים ומחלות. .10.6

החלפת תמוכות לפי הצורך וקשירת העצים בצורת הספרה שמונה בחוט קשירה  .10.7
 מ"מ. 12שיושחל דרך צינורית פלסטית גמישה שקוטרה 

 מ'. 4הטיפול בעצים ללא חיוב נוסף עד גובה  .10.8

 טיפול בשיחים ובני שיחים .11

גיזום שיחים בהתאם להנחיות במקום ובהתחשב בעונת הפריחה והגידול. אין   .11.1
 לגזום את השיחים בזמן פריחתם.

עיבוד הקרקע יעשה כאמור לעיל. דישון דרך מיכל דישון כימיקליים או בכל   .11.2
טי צורה אחרת, במקרה שלא קיימת מערכת דישון יעשה דישון בדשן בפירוק אי

 או קומפוסט מאושר.

 בחומרי הדברה כנגד מחלות ומזיקים. וששימ  .11.3

 טיפול במדשאות .12

 בכל טיפול יבוצע כיסוח המדשאות וכיסוח השולים ע"י חרמש מכני  .12.1
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ע"פ תכנית עבודה שתאושר מראש ע"י פעמים בשנה  4יש לדאוג לדישון תקופתי   .12.2
ונות ובחומרים מנהל האחזקה ולטיפולים מונעים נגד מזיקים ומחלות ע"פ הע

 מאושרים.

 48במידה ויש צורך בטיפול במחלה ו/או מזיק יבוצע הטיפול תוך מקסימום   .12.3
 שעות.

 תחזוקת צמחי פניםעיצוב שטחי פנים ו .13

אחת לשבוע, במידת הצורך, יתבצעו פעולות הכוללות הסרת אבק, הברקת   .13.1
קני  עלים, גיזום על פי צורת העלה, זיבול, דישון והשקיה, תמיכה באמצעות

במבוק בלבד, קשירה לחיזוק הצמח וייצובו, באמצעות חוט מתכת מצופה 
פלסטיק בצבע ירוק, הדברה וכל פעולה נוספת הנדרשת לשמירת הצמח במצב 

 פיזי ואסטטי.

אחת לשנה יבוצע, רענון בעיצוב של שחי הפנים ובכלל זה החלפת/הוספת כדים,  .13.2
תחול על הקבלן. המלצה  ןוהחלפה/הוספת מעמדים וכד'. כל הוצאה בגין הרענ

 לרענון תועבר לאישור נציג המכללה מראש ובכתב.

 אחזקת צמחיה עונתית .14

החלפת צמחים ופרחים מספר פעמים בשנה עפ"י עונות השנה ומצב הצמחים.   .14.1
גיזום עלים יבשים והסרת פרחים יבשים וקלטור מסביב לפרחים, הוצאת 

באופן קבוע במשך כל השנה  שתילים יבשים או חולים והחלפתם באחרים ייעשו
 ע"פ הנחיית המזמין.

 מטלות בכל טיפול: .15

 נימית, גיזום חריגים.בדיקה כללית של מצב הצמחייה החיצונית והפ –כללי   .15.1
עלים יבשים או כנפיים שבורים, הסרת אבק מעלים בצמחיה פנימית, ניקוי 

ישוב פסולת ועלים בשלכת מסביב לצמחיה המפריעים לתנועת עוברים ושבים, ע
והפיכת אדמה, בדיקת מערכת ההשקיה הממוחשבת וביצוע כל עבודה הנדרשת 

 עקב מצב הצמחייה והשטחים המגוננים.

בצמחיה פנימית, ניקוי פסולת ועלים בשלכת, מסביב לצמחיה, עישוב עשבים   .15.2
 שוטים, וביצוע כל עבודה הנדרשת עקב מצב הצמחייה והשטחים המגוננים.

 טיפול במפגעים ותקלות: .15.3

תקלות שיזוהו במהלך ביצוע עבודת העובדים הקבועים יבצעו את כל תיקוני ה
וכן אלו שידווחו לו ע"י המנהל. תיקון תקלות יהיו בעדיפות על פני שאר 

 המשימות.

 מטלות תקופתיות:   .15.4

הקבלן יבצע את כל עבודות הגינון התקופתיות, בכל החצרות והמבנים, לכל סוגי 
 החצרות והצמחייה.

 שבועיות: פעילויות .16

 ניקוי יסודי של שטחי הגינון, שלכת ולכלוך אחר.  .16.1

בדיקת מערכות השקיה אוטומטיות וניקוי מסננים לפי הצורך. בדיקת מערכת   .16.2
השקיה ידנית שטחים ועציצים פנימיים וחיצוניים שאינם מחוברים למערכת 

 ההשקיה האוטומטית.

 ורת העלים.גיזום חריגים. הגיזום יתבצע תוך עיצוב הצמח על פי צ  .16.3

תתבצע אחת  הברקת העלים בצמחיה פנימית. הברקת עלים ע"י ריסוס  .16.4
. הריסוס יתבצע רק בהתאם להוראת המזמין לשבועיים ולפני אירועים מיוחדים

 לאחר ניקוי האבק מהעלים.

וקשירה  קשירה, תמיכה וייצוב צמחים ומטפסים אך ורק במוטות במבוק  .16.5
 ירוק.באמצעות חוטי מתכת מצופים פלסטיק 

 כיסוח המדשאות והשולים.  .16.6
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גיזום חריגים בצמחיה חיצונית. הגיזום יתבצע כאמור לעיל ותוך שמירה על   .16.7
מבנה הצמח כפי שהוגדר ע"י המנהל. ככלל יש למרוח את אזור הגיזום במשחת 

 גיזום.

 ביקורת עין לגילוי מחלות ומזיקים.  .16.8

 הפיכת קרקע בערוגות וסביב הצמחייה.  .16.9

 טים בכל השטחים.עישוב עשבים שו  .16.10

 סילוק פסולת אל מחוץ לאתר.  .16.11

 פעולות חודשיות .17

גיזום מתוכנן של כל צמחיית החוץ, שיחים ומטפסים. הגיזום על פי צורת הצמח   .17.1
וכפי שתוכננה ע"י הגורם המקצועי. לפני החורף יכלול הגיזום כל הנדרש למניעת 

, כבלי חשמל קריסת הצמח עקב פגעי מזג אויר ועל מנת למנוע פגיעה בקירות
 וכדומה.

 הדברת מחלות ומזיקים ועשביה .18

יש לבדוק בקביעות וברציפות את התפתחות הצמחים, ולנקוט בכל האמצעים   .18.1
הדרושים להדברה ולמניעת מחלות, מזיקים ונברנים. עם הופעת מחלה או מזיק 

 כלשהו יעשה הקבלן את כל הדרוש להדברה מוחלטת של הפגע. 

מתכלה, ידידותי לסביבה המאושר לשימוש ע"י  חומרי ההדברה יהיו מסוג  .18.2
 הבריאות/חקלאות. משרד
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 נוהל בטיחות לקבלן גינון ואחזקת שטחי ציבור -נספח ג'
 

 :כללי .1
נוהל זה הינו תקציר דרישות הבטיחות מאת הקבלן המעניק שירותים בשטח המכללה, על  1.1

 מנת למנוע פגיעות בנפש וברכוש.
 מהסכם ההתקשרות. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 1.2
 באחריות הקבלן לקיים את כל הוראות נוהל זה, ללא יוצא מן הכלל.  1.3
ידוע לקבלן כי בסמכות מנכ"ל המכללה ו/או מנהל התפעול של המכללה ו/או ממונה  1.4

הבטיחות של המכללה )יש לנו?( להפסיק במיידי כל עבודה של הקבלן במקרה של חריגה 
 נדרשים.ו/או אי הקפדה על כללי הבטיחות ה

וכן, יש לדווח על כך במידה ובמהלך אספקת השירותים ע"י הקבלן מתרחש מקרה מס 1.5
 התפעול ומפקח אזורי במשרד העבודה והרווחה.אגף , מנהל נציג המכללהמיידית ל

 
 

כל המכונות, ציוד ורכב שיהיה בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ובעלי אישור בודק   .2
ך עם פוליסת ביטוח מתאימה, אותה יצרך הקבלן להציג ובמידת הצור מוסמך לפי העניין

 .בהתאם לדרישת המכללה
על הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות על פי כל דין, לרבות עפ"י פקודת הבטיחות  .3

 בעבודה )נוסח חדש( התקנות והכללים
תשנ"ז יש להשתמש בציוד מגן אישי כקבוע בתקנות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( ה .4

לרבות בדבר בגדי מגן, נעלי בטיחות, כובע מגן ואפוד זוהר בהתאם לצורך ו/או (1997)
 דרישה כציוד מגן אישי בסיסי חובה.

 הפעלת מכשירים תתבצע בהתאם להוראות ההפעלה והבטיחות של היצרן. .5
 כלי עבודה./רי בטיחות המורכבים ע''ג מכשיריםאביז/לפרק התקניחל איסור לשנות ו/או  .6
חוט לחרמש תתבצע כאשר ם /מסורים/סכינים/להבים/דיסקיות חיתוך/החלפת אביזרי .7

 .וכדומה הזנה /הכלי/מכשיר מנותק ממקור מתח
שימוש בחומרי הדברה ודישון מחייב קריאת הוראות הבטיחות והשימוש בטרם פתיחת  .8

י מגן, משקפ)כפפות, האריזה, כולל הנחיות הבטיחות לשימוש באמצעי מיגון אישי 
 .ה(נשמיות  וכדומ

 חל איסור לאחסן חומרי דישון והדברה בסמוך למוצרי מזון. .9
חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו  .10

קיים סיכון בטיחות, לרבות עבודה על מנופים ו/או כל עבודה אחרת, לרבות עבודה 
 בגובה. 

 הבטיחות במכללה. תחום הגידור וצורתו יתואם עם מנהל האחזקה/מנהל
 נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן או עובדיו תיעשה על ידי בעל רישיון מתאים .11

 פי חוק. על ברכב שיש לו ביטוח ורישוי מתאים ותקף ובעל תסקיר בטיחות, ככל הנדרש
ולבצע  והגהותעל הקבלן להקפיד לקיים את כל כללי הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות  .12

 יו. בתום ההדרכה על הקבלן לוודא כי עובדיו הבינו את החומר המוסר.הדרכה לעובד
 שנה או כאשר הוא מבצעוח למכללה על ביצוע ההדרכה אחת לעל הקבלן להעביר דיו

 .קליטת עובד חדש במכללה
 אין לשוטט בשטחי המכללה שלא במסגרת ביצוע העבודה. .13
כל כלי העבודה וכל חומר עם  יש לשמור על נקיון שטח העבודה בכל עת ולדאוג לאסוף את .14

 סיום העבודה.
 .ל נציג המכללהה ללא אישור מראש שאין להשתמש בציוד של המכלל .15
ו/או עובדים שהעסקתם לא אושרה  18אין להעסיק בעבודה עובדים שגילם מתחת לגיל  .16

  .עפ"י הדין
נציג וח על כך במיידי לבכל מקרה בו נגרם נזק לציוד או מבנה של המכללה יש לדו .17

 .המכללה
יש אם לצורך ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים  .18

 ולקבל את אישורו מראש. נציג המכללהלהודיע על כך מראש ל
 אין להבעיר אש בשטח המכללה. .19
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 ביטוח -נספח ד' 
 
וך מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לער .1

ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 
התביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן: "התקופה הנוספת"(, את 

 הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן:
 

, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על ביטוח רכוש .1.1
יס ערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כנגד בס

 הסיכונים הבאים:
 קוד הסעיף 

 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 316 כיסוי רעידת אדמה

 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד

  כיסוי אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור
 

 (. 309ול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המכללה )קוד סעיף כן יכל 
 

למרות האמור, מוסכם כי לספק הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש או אבדן 
 7תוצאתי, במלואם או בחלקם ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 

 להלן כאילו נערך הביטוח במלואו. 
 

למקרה  ₪ 000,0002,חריות בסך של , בגבול אביטוח אחריות כלפי צד ג' .1.2
 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 
 קוד הסעיף 

 321 המכללה -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 
 322 הגדרת המכללה כצד ג'

 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 302 אחריות צולבת

 307 וקבלני משנהקבלנים 
 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

 
לעובד, למקרה  ₪ 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .1.3

ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את המכללה כמבוטח נוסף 
 (.319היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי הספק )קוד סעיף 

 
למקרה ובמצטבר  ₪ 000,0002,, בגבול אחריות של יות מקצועיתביטוח אחר .1.4

 לתקופת ביטוח שנתית. 
 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 
 301 אובדן מסמכים

 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח

 303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 326 יעה בפרטיותפג

 325 מרמה ואי יושר עובדים
הרחב שיפוי לטובת המכללה, בגין אחריותו למעשי ו/או 

 מחדלי הספק
304 

 322 המכללה יוגדר כצד ג'
 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 
 
המכללה ויכללו סעיף לפיו מוותרים  כל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי .2

 (.328המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה )קוד סעיף 
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כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת  .3

 הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.
 

ותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו בחו"ל, יכללו הביטוחים הנ"ל הרחבה ככל והשיר .4
 (. 306בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל )קוד סעיף 

 
ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, על הספק להמציא לידי המכללה, לפני תחילת ביצוע  .5

, כשהוא 1ספח ד'נההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף כ
חתום בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המכללה 
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי 
תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים 

סיס מועד הגשת התביעה, על הספק להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך הנערכים על ב
 התקופה הנוספת.

 
כן על הספק לערוך ולקיים  למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות  .6

הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 
נטי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן תשלומים לביטוח לאומי וככל שרלוו

השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי המכללה. כן מתחייב הספק לערוך ביטוח 
אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 למקרה.₪  600,000
 

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  הספק פוטר את המכללה ו/או מי מטעם המכללה .7
המובא לחצרי המכללה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכן בגין כל אובדן תוצאתי 
שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או 

לעיל בדבר  תביעה כלפי המכללה ו/או מי מטעם המכללה בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור
 פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  .8

הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע 
בכל הקשור לגבולות האחריות  מלהעלות כל טענה כלפי המכללה ו/או מי מטעם המכללה

 כאמור.
 

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק  .9
כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים 

ילת המפורטים בו. המצאת אישור עריכת הביטוח בהתאם להוראות ההסכם הינה תנאי לתח
ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת 

 להתאים את הביטוחים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .10
מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג  נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה

 כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתקשרות.  
 

מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, תהא המכללה ו/או  .11
 חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה למזמין. 
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 1נספח ד'
 

תאריך הנפקת האישור  יםאישור קיום ביטוח
(___/___/______) 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 ם הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.התנאי
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 שם:
המכללה האקדמית תל 

 אביב יפו

  שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 בלני משנהק☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

-580-233ת.ז./ח.פ./ ע.ר. 
25 

 ת.ז./ח.פ.

 מען:
, תל 2רח' רבנו ירוחם 

, ת.ד. 681117יפו, -אביב
8104 

 מען:

 
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

אריך ת
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 רכוש 
 

 כיסוי רעידת אדמה 316      
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
כיסוי גניבה, פריצה  314

 ושוד
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור
 ראשוניות 328

קבלנים וקבלני  307 ₪  2,000,000     צד ג'
 משנה

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל 

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי ו/או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

מבקש האישור  322
 מוגדר כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף היה  319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

שב כמעבידם של מי וייח
 –מעובדי המבוטח 

 מבקש האישור
 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור
 אובדן מסמכים 301 ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור

עיכוב / שיהוי עקב  327
 מקרה ביטוח

דיבה, השמצה  303
 והוצאת לשון הרע

אי יושר מרמה ו 325
 עובדים

 פגיעה בפרטיות 326
הרחב שיפוי לטובת  304

מבקש האישור בגין 
אחריותו למעשי ו/או 

 מחדלי המבוטח
מבקש האישור  322

 מוגדר כצד ג'
 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים
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תאריך רטרואקטיבי: 
____________ 

 

        אחר

 
 ף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים )בכפו

 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

יום לאחר משלוח הודעה למבקש  30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 התחייבות לסודיות -נספח ה' 
 

אנו הח"מ _______________ ת.ז ___________, מרח' __________________מצהיר 

 ומתחייב בזאת כדלהלן:

כאמור בהתחייבות זו, משמעו, בין היתר, כל המידע והידע המצויים  "מידע סודי"המונח  .1

רת, בין שמצוין כי הוא סודי בידי המכללה ו/או בידי מי מטעמו, בכתב, בע"פ או בכל צורה אח

ובין אם לאו, הקשורים או הנוגעים בדרך כלשהי למכללה ו/או לפעילותה, רכושה, עסקיה, 

חברי הסגל ו/או הסטודנטים שלה, עובדיה, לקוחותיה, ספקיה, האנשים והגופים עמם היא 

קוחות בקשרים, שיטות עבודה ותהליכים, מחירים, עלויות, תחשיבים, תנאי התקשרות עם ל

וספקים ולרבות סדרי הביטחון במכללה, לרבות )אך לא רק( רמת האבטחה במכללה, עמדות 

האבטחה, מיקומי מצלמות האבטחה, משמרות ושעות חילופי משמרות, סיורים וכיו"ב כל 

מידע ו/או נתון הנוגע למתן שירותי השמירה במכללה ו/או לסדרי הביטחון הנוהגים במכללה 

 בכללותם.

מור, מידע לא ייחשב מידע סודי, וההגבלות על פי התחייבות זו לא יחולו עליו, אם למרות הא .2

 הוא:

מידע שבעת גילויו הינו נחלת הכלל, או שהפך לנחלת הכלל לאחר גילויו, ללא הפרה של  .2.1

 חובת הסודיות כמפורט להלן.

מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות, כי פיתח אותו בעצמו, ללא הפרה של חובת  .2.2

 יות כמפורט להלן.הסוד

מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות, כי קיבל אותו כדין מצד ג' ללא הפרה של חובת  .2.3

 הסודיות כמפורט להלן, של הספק ו/או של צד ג' כאמור.

 אני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי .3

שהמידע הסודי הינו קניינו הבלעדי של המכללה, וכולל, בין השאר, סודות עסקיים,  .3.1

 .1999 –ומסחריים כאמור בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט  מקצועיים

שאין בעצם מסירת המידע הסודי או כל חלק ממנו לידיו כדי להעניק לי אופציה או כל  .3.2

 זכות אחרת מכל מין וסוג שהוא בקשר עם המידע הסודי או שימוש בו בכל דרך שהיא.

שהפרה יסודית של  שהמידע הסודי הוא בעל ערך רב עבור המכללה, ואני מודע לכך .3.3

 התחייבויות מהתחייבויותיו לעיל עלולה לגרום למכללה נזק כבד.

 התחייבות לשמירת סודיות ולאי שימוש במידע .4

 אני מתחייב  כדלקמן:

לשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שאקבל מן המכללה, לא לאפשר גישה אליו,  .4.1

יק את המידע הסודי או כל לא לגלותו ולא להעביר אותו לשום אדם או גוף, לא להעת

חלק ממנו, ולא להרשות לאחרים או לגרום לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום, 
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תדפיס וכל צורת העתקה אחרת של המידע הסודי, והכל בין בעצמי, בין באמצעות 

 עובדי או מי מטעמי, ובין באמצעות גוף אחר לרבות, אך לא רק, בשליטתי או בחזקתי.

ם הדרושים על מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה אליו, לנקוט בכל האמצעי .4.2

אלא לשם מימוש התקשרות זו בלבד, ובכלל זה לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת 

המידע הסודי לפחות כפי שני נוקט לשמירת סודותי המסחריים, ובכל מקרה אמצעים 

לרבות חוק  שלא יהיו פחותים מאמצעים סבירים ומקובלים לשם כך ובהתאם לכל דין,

 והתקנות מכוחו. 1981-הגנת הפרטיות, תשמ"א

בין בעצמי, בין באמצעות עובדי או מי מטעמו,   -לא לעשות כל שימוש במידע הסודי  .4.3

ובין באמצעות גוף אחר, לרבות, אך לא רק, גןף בשליטתי או בחזקתי, אלא ברשות 

 המכללה, באמצעות מורשי החתימה שלה, מראש ובכתב.

מידע הסודי אך ורק לאותם עובדים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמי לאפשר גישה ל .4.4

על בסיס "צורך לדעת" ובמידה הדרושה לצורך זה בלבד, ולדאוג לכך שכל אחד מהם 

יחתום על התחייבות אישית לשמירת סודיות ואי שימוש, בנוסח התחייבות זו 

 ובשינויים המתאימים, לפני וכתנאי למתן גישה למידע הסודי.

יד עם דרישתה הראשונה של המכללה, להשמיד או להחזיר למכללה כל רישום )מכל מ .4.5

מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, ובין בעותק דיגיטלי או בכל צורה אחרת(, מסמך, 

 מוצר ו/או העתק שלהם, שקיבל לצורך המטרה, או שנוצרו במהלך המטרה.

 מידע סודי. להודיע לאלתר ובכתב למכללה על כל מקרה של אובדן .4.6

 התחייבויותיי על פי התחייבות זו יעמדו בתוקפן ללא הגבלת זמן. .4.7

למרות האמור, ניתן לגלות מידע סודי, אם הוא מידע אשר גילויו נדרש על פי דין ו/או  .4.8

 ע"י רשות מוסמכת בכפוף לכך שאני מתחייב.

 להודיע לאלתר ובכתב למכללה על דרישת הגילוי, בטרם הגילוי. .4.9

 

 שם וחתימה: _______________ _______________ תאריך:
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 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר מציע  -נספח ו'
 

 , לאחר ______________ ז.ת _______________מרח' ___________________ מ"הח אני

 ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר כי עלי שהוזהרתי

 :כלהלן מצהיר

אצל המציע, ואני  _______________ כ חב' __________ )להלן: "המציע"(  המכהן נציג אני

 :כי המציע מטעם להצהיר ולהתחייב מוסמך

 

החוזה את כל חובותיו בעניין שמירת  תקופת בכל לקיים המציע מקיים ומתחייב להמשיך .1

סכמים הקיבוציים החלים על המציע זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה והה

כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם המכללה וכפי שיחולו בכל 

  . התקופת הסכם ז

 

הגוף ו/או "בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר  .2
עסקה שלא כדין והבטחת ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור ה 1987-מינימום, התשמ"ז 

ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק להגברת  1991-תנאים הוגנים(, תשנ"א 
 .2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 
 או ]מחק את המיותר[

 
-כר מינימום, התשמ"ז הגוף ו/או "בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק ש .3

-ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א  1987
ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת  2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991

,  אך ההרשעה האחרונה לא 2011-השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 
 יתה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.הי
 

 1לא הוטלו על הגוף ו/או על "בעל הזיקה" אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות .4
ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-המהוות עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

ו/או לפי החיקוקים המנויים  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 
, אשר נעברו אחרי 2011-בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  2002באוקטובר  31יום 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  
 

 

ב 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בעל זיקה", "הורשע" ו בתצהירי זה משמעות המונחים "

 . 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 
 זהות תעודת  ומשפחה פרטי שם  תאריך

 

 וחותמת חתימה  כתובת  תפקיד

 

                                                 
כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה  יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי 1

במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו 
 שכר. 
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 עו"ד אישור
 

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה _

על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר את נכונות 

 עליה בפני. הצהרתו וחתם/ה 
 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם כן אני מאשר/ת כי

 
 

 
 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין
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 תצהיר אי פשיטת רגל והעדר תביעותז' נספח 

 
אני הח"מ __________ ת.ז. _________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:   צפוי לעונשים

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________ שהיא החברה המבקשת להתקשר עם  .1
זה )להלן: "המציע(. אני מכהן כ_______________ והנני  פומבי  המזמין במסגרת מכרז

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  
 

תצהירי זה __________ לא מתנהלות תביעות נגד המציעה  הריני להצהיר כי נכון ליום .2

שעלולות לפגוע בתפקודה ככל שהצעתה תזכה במכרז והיא אינה נמצאת בהליכי פשיטת רגל 

 ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודה ככל שהצעתו תזכה. 

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 
 

 

            _______________        

 המצהיר 

 

 

 עו"ד אישור

אני הח"מ, _______________ , עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני 

במשרדי ברחוב ________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' ____________  

תיו/ה שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהר

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין
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  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף  - נספח ח'
 

________________ נושא ת.ז. ______________, המשמש אני הח"מ _________

"המציע"(, לאחר  –כ__________________ ב _________________________ )להלן 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 מצהיר כדלקמן:

  להלן: "חוק  1998-וגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מ 9הוראות סעיף(

 שוויון זכויות"( לא חלות על המציע;

 או

  ידיו. -לחוק שוויון זכויות חלות על המציע ומקוימות על 9הוראות סעיף 

 ובנוסף ]***מחק את המיותר[:

עובדים ומתחייב לפנות למנהל  100עובדים/ המציע מעסיק מעל  100המציע אינו מעסיק מעל 

 9העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף הכללי של משרד 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם, לא תינתן  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 )ה( לחוק שוויון זכויות. 8הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי, כהגדרתו בסעיף 

 [:ובנוסף ]***מחק את המיותר

המציע לא התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

כאמור לעיל/ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים כאמור לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייבת לפנות למנהל הכללי של משרד 

ווחה והשירותים החברתיים, והריני מצהיר כי המציע פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן העבודה, הר

 לחוק שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיות כאמור.  9של ההנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ובנוסף

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז זה .  30בתוך החברתיים, 

 
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה 

לומר את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה האמור 

 פני.בתצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו ב

 
 

 
 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין
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 פיצויים מוסכמים –נספח ט' 

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מוסכם בין הצדדים, כי כל אחד מן הליקויים המפורטים 
להלן מהווה הפרה של הסכם זה, שבגינה רשאית המכללה, בין השאר, לנכות מסך התמורה שיש 

ם לקבלן בגין השירות סכומים כמפורט להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לשל
 לזכות המכללה מכוח הוראות הסכם ו/או הוראות הדין:

יחידת  קנס אירוע 
 מדידה

 הערות

הצבת עובד ללא הכשרה  1
מתאימה ו/או שלא עומד 

 בתנאי ההסכם

  למקרה 500

אי קיום הוראות נציג  2
 המכללה

  למקרה 300

אי ביצוע הנחיה שהועברה  3
לספק על ידי נציג המכללה 
בדבר תיקון לקוי על פי 

 מפרט השירותים

  למקרה 300

אי הופעה של מנהל העבודה  4
 הסכםל 8.1בסעיף  דרשכנ

  למקרה 500

 דקות ומעלה 30 -מ  למקרה 200 איחור עובד לביצוע העבודה 5
לרבות על  אי ביצוע העבודה 6

בתוך  כניות העבודהפי ת
 פרק הזמן שנקבע לכך 

  למקרה 500

ביצוע עבודות ברעש שלא  7
בהתאם לשעות שנקבעו 

 בנספח ב'( 1)סעיף 

  למקרה 500

חריגה מכמות המים  8
המתוכננת ובזמני ההשקיה 
שהועברה לאחראי מטעם 

 בנספח ב'( 7)סעיף  המכללה

  למקרה לפי קריאת מונה

פיצוץ ו/או דליפת מים  9
 חוזרים ממערכת ההשקיה

  למקרה 500

אי ביצוע הדרכות בטיחות  10
לעובדים ודיווח למזמין 

 בנספח ב'( 4.5)סעיף 

  למקרה 500

ציוד ו/או חומרים שימוש ב 11
לא תקינים ו/או מאושרים, 
לרבות חומרי זיבול דישון, 
ריסוס, מכסחת דשא, 

 טרקטור וכד'

  למקרה 500

חת ביצוע חסר ו/או לקוי בא 12
מהפעולות אשר על הקבלן 
לבצע בכל טיפול ו/או בכל 
טיפול שבועי ו/או בכל 

 טיפול חודשי

טיפול לקוי  -לדוגמא למקרה 500
בעיבוד קרקע, עצים, 

שיחים, מדשאות, 
 מזיקים, צמחיה וכד'

 לאתר הפסולת פינוי אי  13
 המכללה  ידי על מורשה

 דין פי על מורשה אתר או/ו

  למקרה 500
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 שאלון שביעות רצון לקוחות ממליצים-למסמכי המכרז 'דנספח 

 רמת שביעות רצון שאלה מס"ד

 נמוך/גרוע/ממש לא   -1)

 גבוה/מצוין/בהחלט( -5

 הערות

שביעות רצון כללית מרמת  1
 ע"י המציע העבודה שבוצעה

 

  

זמין, המציע האם   יחסי העבודה עם המציע 2

משתף פעולה,  מבצע 

הנחיות, קשוב 

האחראי  להנחיות

 מטעם המוסד

 מציערמת הידע המקצועי של ה 3
 , הפיתוח והאחזקהבתחום הגינון

 

רעיונות עיצוב וגינון  

חדשים, ידע 

בהתאמת הצמחייה 

מתן .'לנוף וכו

פתרונות מקצועיים 

 לבעיות שעלו

שביעות רצון מאיכות העבודה  4

 מציעשל ה

האם שיטות עבודה,  

נקיה מבצע עבודה 

 ת,מדוייק אסתטית,ו

איכות התוצרים, 

ל טיפוה אופן

, במערכות ההשקיה

 .'נראות וכו

 ,עמידה בדרישות ההסכם 5

 ובתקציב בתכנית העבודה 

האם עומד בדרישות  

הסכם ומפרט ה

השירותים שניתן לו, 

, תכניות העבודה

טיפולים, תחזוקה  

 '.וכו

ומשתף פעולה   זמין מציעהאם ה 6

מעבר לעבודה  וכן במה שנדרש

  השוטפת?

במידה ונדרשים  

עבודות נוספות 

למפרט האם מעבר 

מבצע, זמני תגובה 

 '.וכו
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שביעות רצון ממנהל העבודה  7

 המציעמטעם 

 -יחסי העבודה מולו 

מקצועיות, זמינות, 

זמני תגובה, מתן 

 פתרונות איכותיים

, תדירות ומקצועיים

תחלופת מנהל 

 העבודה וכד'

האם היית מתקשר עם המציע גם  8

 בעתיד?

  

 נק' מקסימום 40  סה"כ 
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 מסמכים שיש לצרף במסגרת הגשת ההצעה )צ'ק ליסט(
סעיף  מס"ד

במסמכי 

 המכרז

 אישור  המסמך הנדרש תיאור

 המצאות 

 המסמך

 מסמכי המכרז   1

 

חתימה מלאה על ההצהרה בשולי 

אימות חתימה ע"י מסמכי המכרז + 

 עו"ד

 

אישור על : יבמידה ורלוונט 3.1 2

דות ורישום במרשם התאג

כדין )תאגיד(, כולל רשימת 

ים, הרכב בעלי מניות/שותפ

 .אחזקות ומורשי חתימה

 תעודת התאגדות 

 רשימת בעלי מניות/שותפים 

 הרכב אחזקות 

 אישור מורשי חתימה 

 

במידה ורלוונטי: אישור עוסק  3.1 3

 מורשה

  תעודת עוסק מורשה

אישורים תקפים לפי חוק  3.2 4

ציבוריים, עסקאות גופים 

 לרבות אישורי ניהול ספרים

  

   רישיון מדביר בתוקף 3.8 6

אישור עבודה בגובה ותעודת  3.10 7

של עובדי  גוזם מומחה בתוקף

 המציע

  

 קורות חיים מנהל עבודה מוצע 3.11.2 8

תעודות הסמכה/הכשרה מקצועיות 

 רשמיות בתוקף

 

  למכרז 'אנספח  תצהיר מציע  9

 -נספח ב' למכרז חזור כספיאישור על מ  10

 חתום ומלא כנדרש

 

 – נספח ג' למסמכי המכרז הסכם התקשרות   11

 יש למלא את הפרטים במבוא להסכם

 ולחתום במקומות הרלוונטיים.

כאשר נדרש, תאומת החתימה ע"י 

 עו"ד

 

נספח ביטוח ואישור קיום  5 12

 ביטוחים

 להסכם ההתקשרות 1נספח ד'+ד'
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 -נספח ה' להסכם ההתקשרות מירת סודיותהצהרה על ש  13

 חתום ומלא כנדרש

 

 קיום חובות -תצהיר מציע   14

בעניין שמירה על זכויות 

 עובדים

  נספח ו' להסכם ההתקשרות

תצהיר אי פשיטת רגל והיעדר   15

 תביעות 

  להסכם ההתקשרות' זנספח  

לחוק  1ב2תצהיר לפי סעיף   16

עסקאות גופים ציבוריים, 

 1976-ותשל"

  להסכם ההתקשרות' חנספח  

יש לצרף את הפרוטוקול חתום ע"י  פרוטוקול סיור ספקים  17

 המציע

 

מסמך שאלות הבהרה   18

 והתייחסות מכללה

יש לצרף את מסמך שאלות הבהרה 

והתייחסות המכללה חתום ע"י 

 המציע

 

19 6.3.4 DOK  הכולל את מסמכי

 המכרז סרוקים

DOK מסמכי  הכולל סריקה של כל

ללא הצעת ההליך הנדרשים חתומים 

 נספח א' להסכם –המחיר 

 

  ככל שרלוונטי הצהרה על סודות מסחריים  20

הצהרה בדבר אישה המחזיקה   21

 בשליטה בעסק 

  ככל שרלוונטי

 נספח א' להסכם –הצעת המחיר  2מעטפה מס'   22

 שני עותקים

 

 


