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 'ב מסמך                
 מועצה מקומית גני תקווה

 22/2019מכרז פומבי מס' 

 לשיקום ואחזקת שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה
 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

  

 כללי

לביצוע עבודות שיקום ואחזקת הצעות  אתמזמינה בז "(המועצההמועצה המקומית גני תקווה )להלן: " .1
 (, הכל כמפורט במסמכי המכרז."העבודות" )להלן:שטחי גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה 

 ות כהגדרתן במסמכי המכרז ובמפרטים הטכניים. יידרש לבצע את העבוד במכרז הזוכה .2

המכרז הינו מכרז מסגרת ועל כן הקבלן יידרש להתחיל בביצוע כל עבודה במועד שייקבע במסגרת הזמנות 
עבודה שיימסרו לו על ידי המועצה מעת לעת, חתומים על ידי מורשי החתימה של המועצה, אשר יקבעו 

על פי הלו"ז את המסגרת התקציבית של העבודה. הקבלן יסיים את העבודה במועד שייקבע ע"י המועצה ו
  .הרלוונטי לכל עבודה כמפורט בהזמנות העבודה שימסרו לו

 -כ מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז יובהר, כי העבודות כוללות בין היתר אחזקת שטח גינון של  .3
אספקת ציוד, מינוי מנהל עבודה , רט, מוסדות ציבור ושטחים פתוחיםדונם של שטחי גינון ,ספו 200

  והעסקת עובדים, הכל כמפורט במפרט המקצועי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

רז זה, בכל שלב, על פי מכעם כל זוכה לצמצם ו/או להרחיב את ההתקשרות יחד עם זאת, למועצה הזכות 
ולא  זוכה אחדיבוצעו על ידי  קבלן  –לקבוע כי העבודות נשוא מכרז זה  , וכן ועל פי דין על פי שיקול דעתה

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.מהמציעים תהיה למי 

 ממועד חתימת החוזה עם הזוכה.  (1שנה )תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הינה לתקופה של  .4

קול המועצה תהא רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, בהתאם לשי
( 5) חמשדעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, ובלבד שמשך ההתקשרות הכוללת )לרבות הארכות( לא תעלה על 

 שנים.

המשוער  (למסמכי המכרזהנוספות )כמפורט בנספח הטכני, מסמך יב', לידיעת המציעים, היקף העבודות  .5
מובהר כי היקף ההתקשרות הנקוב למען הסר ספק,  לשנה. ,מע"מ(לפני )₪  300,000 -כ מכוח מכרז זה הינו
 ואין המועצה מתחייבת להיקף כספי כלשהו. לעיל משוער בלבד

פיתוח שטחי לביצוע עבודות   11/2019מכרז זה, מפורסם מכרז פומבי מ'  יובהר לכל המשתתפים כי יחד עם .6
גינון ברחבי המועצה המקומית גני תקווה. המציעים רשאים להגיש הצעות לשני המכרזים, כאשר יובהר 

כך שזוכה שיבצע עבודות פיתוח גינון לא יבצע עבודות אחזקת גינון  שלא יבחר אותו זוכה בגין שני המכרזים
 ברחבי היישוב.

ועדת  -ולה ביותר בשני המכרזים ככל מציע הגיש הצעתו לשני המכרזים ונמצא כי הצעתו כשרה והז
 המכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לבחור באיזה מכרז מבין השניים יקבע המציע כזוכה.
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 מסמכי המכרז

מסמכי מסמכי המכרז מפורטים להלן וכולם יחד מהווים  חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו להלן יחד ולחוד " .7

 ": המכרז

 הצעות; להציעמנה הז   מסמך א'

 ;תנאי המכרז והוראות למשתתפים   מסמך ב'

 ;הצעת המציע   'מסמך ג

 הסכם;   מסמך ד'

 ;במכרז להבטחת הצעת המציע לצורך השתתפותערבות  ( נוסח1)    מסמך ה'

 ;החוזה להבטחת ביצוע( נוסח ערבות 2)              

 ( נוסח ערבות לתקופת הבדק.3)   

 הוראות בטיחות;    ו'מסמך 

 ;הצהרת בטיחות   ז' מסמך 

 ;אישור על קיום ביטוחים   ח' מסמך 

 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו( תצהיר 1)     ט'מסמך 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  (2)   

 .1976-התשל"ו

 טופס העדר תביעות;      י'מסמך 

 1953 -מחוק עבודת נוער, תשי"ג הוראות    מסמך יא'

 מקצועי מיוחד;מפרט   יב'מסמך 

 טופס להוכחת עמידה בתנאי הסף.  'מסמך יג

 תנאי סף -השתתפות במכרז 

 כמפורט להלן:  המצטבריםזכאי להשתתף במכרז מציע שעומד בכל התנאים  .8

ניכוי מס במקור מטעם עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל האישורים על  .א
 פקיד השומה.

למסמכי  במסמך ט', כמפורט 1976-מציע שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ב
 המכרז.

( השנים האחרונות, בהקמה ובאחזקת גינות ובכלל זה מערכות 3מציע בעל ניסיון קודם ומוכח בשלוש ) .ג
עבור רשות מקומית אחת לפחות, מזיקים ומחלות השקיה, מדשאות, צמחיה לסוגיה השונים, טיפול ב

  בכל שנה.₪  1,000,000כספי של לפחות דונם לפחות בשנה ובהיקף  200של בהיקף 

מנהל מציע אשר מעסיק וימנה מנהל עבודה מטעמו לצורך ביצוע ההתחייבויות מכוח ההסכם.  .ד
הנדסאי  ו/או אגרונוםו/או  2גנן סוג  - העבודה יהא אדם מקצועי בעל השכלה פורמלית בתחום הגננות

גינון וניהול צוות בתחום הבעבודות של שלוש שנים לפחות בעל ניסיון מוכח ויהיה  ,ף ו/או טכנאי נוףנו
 עובדים. 

החלפת מנהל העבודה ע"י הקבלן במהלך תקופת ביצוע חוזה זה רק לאחר הצגת המסמכים הדרושים 
 יעסוק ולא גינון תחזוקת בנושא ורק אך יעסוק העבודה מנהל כי, יובהר. בלבדמועצה ובאישור ה

 במועצה. ועבודת בזמן אחרות בעבודות
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 .מערכות השקייה מוסמך מאת הארגון לגננות ונוף בישראלמציע אשר מעסיק עובד בעל תעודת מפעיל  .ה

ופסולת  )לטובת פינוי גזם 2016טרקטורון / מיול משנת יצור של לפחות  בבעלותומציע המחזיק  .ו
 . (משטחי הגינון אל נקודות פינוי הגזם

 למסמכי המכרז. (1ה')מציע אשר צירף ערבות להבטחת השתתפותו, בנוסח מסמך  .ז

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .ח

יובהר כי המציע הזוכה ידרש לעמוד גם בכל התנאים הנוספים המקדמיים המפורטים במסמך בחלק א,  .9
 י המצורף למסמכי המכרז.מקצוע / סעיף א', של המפרט הטכני

 חברות. / לא ניתן להגיש הצעות במשותף ע"י מספר מציעים .10

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש, כי אלו יהיו תקפים במועד  .11
 הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה.

 הצהרות המציע

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים יכהצהרה וא הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם .12
כל הנתונים, הפרטים והעובדות בקשר למכרז. בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, וכי המציע  וונהירים ל

 יםהכישורים המקצועיכח האדם, הכלים, כי יש למציע את כל הידיעות,  ,כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה
כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, נשוא המכרז, העבודות יצוע הדרושים לב יםוהאחר

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -נשוא המכרז  לבצע את העבודותוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, והכל בלא  .13
 או תוספת.כל שינוי ו/

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז כ .14
 , לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.במסמכי המכרזו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 .מסמכי המכרזאסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את  .15

המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  .16
 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

 הבהרות 

הר בזאת כי מלבד מוב מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מסמכי המכרז .17
 .ו/או מי מטעמו ות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם המועצהב הזוכה לבצע עבודמסמכים אלו יחוי

מחלקת הרכש / קניין  אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא לתשומת לב ו/או תירה, שגיאה, ס .18
)רצוי לשלוח  amirb@gantik.org.il: ובאימייל 5310878-03: באמצעות פקס, בכתב( "המנהל"המועצה )להלן: 

האחרון לפני המועד  ימים 3-לא יאוחר מ(, וזאת 03-5310881בקובץ וורד ולוודא כי הקובץ התקבל בטל' 
 .תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתהמנהל להגשת הצעות. תשובת שנקבע 
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יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת או אי קבלתה לא ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .19
 הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן ו/או מי מטעמו  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .20
 המכרז. נתן לכל מי שרכש אתיטעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .21

כמו כן, למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים )מסמך  .22
בלעדי שלא  '(, בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעתח

להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף כמסמך 
' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של ח

 .התחייבויות הזוכה כלפי המועצה

 מסמכים

 :הכלולים בחוברת המכרז כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים .23

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו  .א
 מנהל ספרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.

 אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.  .ב

למסמכי ' טמסמך בנוסח  1976 -אישור ותצהיר חתומים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ג
 המכרז.

למסמכי  'מסמך יג)ג(, ע"ג 9פירוט ואסמכתאות אודות ניסיון קודם, להוכחת עמידה בתנאי הסף  .ד
 המכרז.

מסמך ג )ד(, ע"9הצהרה על העסקת מנהל עבודה כנדרש במסמכי המכרז, להוכחת עמידה בתנאי הסף  .ה

 למסמכי המכרז. 'יג

מערכות השקייה מוסמך מאת הארגון לגננות ונוף העסקת עובד בעל תעודת מפעיל הצהרה על  .ו
 למסמכי המכרז. 'מסמך יגג (, ע")ה9כנדרש במסמכי המכרז, להוכחת עמידה בתנאי הסף . בישראל

 )ו(. 9נאי הסף אסמכתאות בדבר בעלות בטרקטורון/מיול של המציע, להוכחת עמידה בת .ז

 אישור השתתפות בסיור מציעים )לא חובה(. .ח

למסמכי  (1מסמך ה')ע"ש המציע, בנוסח ₪  50,000ערבות בנקאית מקורית להשתתפות במכרז ע"ס  .ט
 המכרז. 

 אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז. .י

את המסמכים  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א .יא

 הבאים:

ביצוען של העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור (1
חתומה ע"י ת התאגיד הצעהתאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

כי ו בחתימתם על מסמכי המכרז התאגידולחייב את  התאגידהאנשים המוסמכים לחתום בשם 
 .ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות
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 מות מנהלי התאגיד.ש (2

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. (3

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. (4

לצרף אישור עו"ד/ אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו  .יב
רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת 

 ההצעה והשתתפות במכרז.

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש, כי אלו יהיו תקפים  .24
 במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה.

 הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים. .25

 יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשותף. .26

להציג כל מידע ו/או  לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע .27
מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות 
נשוא המכרז וכיוב' )לרבות המלצות(. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת 

הוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלש
 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 ערבות לצורף השתתפות והבטחת הצעת המציע

אלף שקלים חדשים( מאת בנק מסחרי ידוע חמישים )במילים: ₪  50,000על סך צרף להצעתו ערבות ימציע ה .28
ישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בבישראל או מאת 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית צמודה למדד,  ,1981-עסקי הביטוח, התשמ"א 
 .27.2.2020עד שתעמוד בתוקפה המועצה, 

 למסמכי המכרז.   (1מסמך ה')נוסח הערבות יהיה כנוסח  .29

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד  .30
במועד הראשון להגשת ההצעות למכרז והמדד הקובע יהיה המדד הידוע האחרון הבסיסי יהיה המדד 

 האחרון הידוע במועד דרישת החילוט לפי ערבות זו.

 פ"י דין.על הערבות להיות חתומה ומבוילת ככל שנדרש ע .31

צדדית של ראש המועצה -הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .32
 או הגזבר ו/או מי מטעמם. 

 קבע המועצה כזוכה.תמי שעם הסכם ה, לאחר שיחתם מציעים שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות שמסרו .33

ל, על חשבונו, ע"פ דרישתה של המועצה עד שיבחר סופית המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעי .34
 הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

 מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  םפיצוי קבוע ומוסככסכום הערבות ישמש  .35

יסרב המציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע החוזה, תהא המועצה  .36
לט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה רשאית לח

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים  מועצהבזכות הוטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע 
 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןשיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה
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לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד  , אך לא חייבת,תהא רשאיתהמועצה  -ע מהאמור לעיל מבלי לגרו .37

 :מהמקרים הבאים

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; (1

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; (2

 לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז (3

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד הנקוב  (4
 לכך המכרז.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבות  .38
 עתו למכרז.שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצ

בערבות קבועה להבטחת ביצוע  להשתתפות במכרז יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .39

 .המכרזלמסמכי  (2ה)מסמך בנוסח ההסכם מכרז לפי תנאי הנשוא  השירות

 אופן ומועד הגשת הצעות

 המועצהממחיר המקסימום שנקבעה אחוז ההפחתה )מסמך ג'( ירשום במסמך "הצעת המציע" המציע  .40
 .עבור דונם אחד

 .0%ניתן לנקוב באחוז הפחתה 

 הצעה אשר תנקוב בשיעור תוספת ו/או בשיעור הפחתה בלתי אחיד, תיפסל על הסף, מבלי שתידון.

"( כולל את התמורהבתוספת אחוז ההפחתה( )להלן: "י המפרט מובהר, כי המחיר המוצע ע"י המציע )מחיר .41
בביצוע העבודה על פי תנאי המכרז  לות מכל מין וסוג שהוא הכרוכותכל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגי

לרבות אך לא רק כוח אדם, ציוד, מכונות, ביטוחים, העתקת תשתיות, מדידות, חוו"ד מומחים ככל שתידרש, 
דרישות פיקוד העורף עקב הוספת המעלית ככל שיהיו, עבודות גמר ותיקונים, וכיו"ב. למען הסר ספק לא 

חיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד. החל משנת ההתקשרות תתווסף למ
 השנייה, ככל שיוארך ההסכם, תוצמד התמורה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות ההסכם.

 על אף האמור לעיל יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה.  .42

לעיל, נשיאה בכל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו מבלי לגרוע מכלליות האמור  .43
 ככלולים במחירי ההצעה.

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום  .44
סמן בראשי תיבות כן לו בשני העתקיםבחתימה מלאה על גבי טופס ההצעה )מסמך ג( וההסכם )מסמך ד'(, 

 ההצעה.  פסילתשל חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא ל

מכרז ן רוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ .45
,  המועצה קניין /הרכש' מח אצל' ב קומה, 48 הגליל' ברח המכרזים בתיבת ידנית ולהניח 22/2019 'פומבי מס

 .(בצהרים) 12:00 השעה עד 3.12.2019 מיום יאוחר לא

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .46

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .47
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 םיימים קלנדרי 90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .48

ימים  90לתקופה של ה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה מועצמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה
 .קלנדריים נוספים

 אופן החתימה על ההצעה

)לרבות על המפרט  עמוד ועמוד ממסמכי המכרזעל כל המציע יחתום בראשי תיבות ובצירוף חותמת,  .49
 הצעת המציע. -המקצועי( ויחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך במסמך ג' 

 .מספר הזהות שלוותוך ציון כתובתו תיחתם על ידו, על ידי יחיד, שהוגשה הצעה  .50

ות, תוך ציון על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפשהוגשה הצעה  .51
שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם 

 השותפות ותעודת רישום השותפות.

תוך ציון שמם  החברהע"י חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם שהוגשה הצעה  .52
. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה החברהותמת ובצרוף ח שלהומספר הרישום  החברההמלא, כתובת 

 . התאגידוהוכחה על רישום  התאגידבשם 

ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע העבודה שהוגשה הצעה  .53
המוסמכים בצרוף הנדונה, יחתמו על ההצעה, בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה 

הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל 
 זכות החתימה של נציגי השותפות.

 החלטות המועצה

וועדת המכרזים תדרג את ההצעות על פי אחוז וועדת המכרזים תבדוק את עמידתו של המציע בתנאי הסף.  .54
זול למועצה ההפחתה המוצע ע"י כל מציע, כאשר ככל שאחוז ההפחתה המוצע גבוה יותר )קרי, המחיר 

 יותר(, תדורג ההצעה במקום טוב יותר.

  11/2019ככל שימצא כי מציע שהגיש את הצעה הכשרה הטובה ביותר, הגיש הצעה בגין מכרז פומבי מס'  .55
ועדת המכרזים, על פי שיקול  -וע עבודות פיתוח שטחי גינון נמצא כי הצעתו הינה כשרה וטובה ביותר לביצ

 דעתה הבלעדי, תהא רשאית לבחור באיזה מכרז מבין השניים יקבע המציע כזוכה.

כך שזוכה שיבצע עבודות פיתוח גינון לא יבצע עבודות  לא יבחר אותו זוכה בגין שני המכרזיםיובהר כי 
 זקת גינון ברחבי היישוב.אח

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי. .56

שוריו של המציע יסיונו ובכיוועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, בנ .57
מציע להציג ו/או למלא לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש ה

כים מסמפרטים והבהרות, לרבות הצגת לחקור ולדרוש מהמציע , והיא רשאית ע"פ תנאי המכרז והוראותיו

, והמציע יהיה חייב להמציא הפרטים ב"סיונו, אפשרויות המימון וכיוילהוכחת כשירותו, נ נוספים
הסבר או ניתוח כלשהו כאמור רשאית המועצה להסיק  ,המציע למסור מסמךסרב . וההבהרות שנדרשו

 .מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

וכן בקבלת כל האישורים המועצה ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי  .58
במימון  התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף

תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים למועצה ביצוע העבודות. במקרה בו לא יהיה 
התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא יוזמנו עבודות מהזוכה ו/או לא יבוצע חלקן 

 כל טענה ו/או תביעה עקב כך.     אשר לא נתקבלה בגינן הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה
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הבלעדי ו/או בהתחשב  הלבטל את המכרז ו/או להקטין את היקפו, בהתאם לשיקול דעת תרשאי המועצה .59

על  תשומרהמועצה להגדיל את היקף המכרז על פי דין.  המועצה תכמו כן, רשאי .הבתקציב שיעמוד לרשות
 העל זכות תיטול המכרז כאמור דלעיל וכן שומרעל ב הלפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליט הזכות

להתקשר עם קבלנים/ספקים אחרים ונוספים לצורך ביצוע עבודות, לרבות עבודות הנכללות במכרז זה 
 והזוכה מתחייב לשתף פעולה עמם ככל שיידרש.

מכוחו או בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה  .60
לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל 
פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

 בתמורה שתשולם לו. 

 נוסףכשיר 

, ההצעות שהוכרזו כזוכותהמועצה תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר  .61

 ". נוסףכ"כשיר 

שיבצע עבודות פיתוח גינון לא יבצע עבודות אחזקת יובהר כי בשים לב לאמור לעיל בנוגע לכך שהזוכה במכרז  .62
לביצוע עבודות פיתוח שטחי  11/2019כרז לא יקבע ככשיר שני מציע שנקבע כזוכה במ -גינון ברחבי היישוב 

 .גינון

ה"כשיר הנוסף" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי המכרז אחד הזוכים  .63
 במכרז יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא.

תקופת הניסיון כאמור. במידת הצורך, אם יתבקש על ידי , תעמוד בתוקפה עד תום הנוסףהצעת הכשיר  .64
 את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.הנוסף המועצה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר 

לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות הנוסף לכשיר  .65
המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות נתונה לשיקול דעת הנוסף הארכותיה. התקשרות עם הכשיר 

 לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.

 חובת הזוכה במכרז

ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כנדרש עפ"י  - כמסמך ד'יידרש לחתום על ההסכם המצורף למכרז  הזוכה .66
 ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 7דין, תוך 

 :עד למעמד חתימת ההסכם על ידו את המסמכים הבאים הזוכה ימציא למועצה .67

 את ההסכם המצורף כמסמך ד' למסמכי המועצה, חתום כדין על ידו. .א

מאת בנק מסחרי ידוע מאות אלף שקלים חדשים(  שלוש)במילים:  ש"ח 000300,ערבות בסכום  .ב
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח בישראל או מאת 

, צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית 1981-על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 למסמכי המכרז, אשר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. (2מסמך ה'), בנוסח המועצה

אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע  בגין ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראשסכום הערבות 
מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של  .למכרז עם הגשת הצעתו

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על  מועצהבזכות ההמועצה ו/או כדי לפגוע 
 , בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.יום ההצעהידו, עקב אי ק
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 למסמכי המכרז.  ח' מסמךאישור על קיום ביטוחים בנוסח  .ג

למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים 
כי למועצה שיקול דעת )מסמך ח'(, בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, 

בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח 
המדויק שצורף כמסמך ח' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש בתנאי החוזה, 

 יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה.

כל המסמכים המפורטים ובצרוף כנדרש, סכם, ולא החזירו כשהוא חתום זוכה שנדרש לחתום על הה .68
ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז  7וך בסעיפים לעיל, בת

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש זאת ווהבטחת הצעת המציע 
רשאית, המועצה בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא  ,מבלי לתת כל הודעה או התראה
 עם מציע אחר במקומו.המועצה ה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של תהיה כל טענ

יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי  -עם מציע אחר המועצה התקשרה 
  בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל. גם לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש המועצה 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש סכום המועצה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי  היה
הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. 

 ולהבטחת הצעתלמען הסר ספק, יובהר כי המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז 
 במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. המציע 

כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות המועצה אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
  שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 .י המכרזיתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכ .69

 התמורה

)קרי מחיר המקסימום שנקבה המועצה בהפחתת  בגין ביצוע העבודות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם להצעתו .70
, בכפוף לקבלת הזמנה תקציבית מאושרת כדין וחתומה על ידי מורשי החתימה של אחוז ההנחה שהציע(

 "(.התמורההמועצה, ובכפוף לתנאי החוזה )להלן: "

, בין את כל ההוצאות כוללותשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות,  הההצעה מהוו מובהר בזאת, כי מחיר .71
בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא מיוחדות ובין כלליות,

, כלי כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות
עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת 

לא יתווספו ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות לרבות תיאום עם קבלנים אחרים )ככל שיהיו(. כן מובהר, כי 
דד, ולמעט מע"מ בשיעורו על לרבות הפרשי הצמדה למ למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא

 פי דין אשר ישולם על ידי המועצה, ככל שהצעת המציע אינה כוללת מע"מ. 

מבוצעת העבודה, למורכבותה, לאופייה, למקום בו ההצעה הינם קבועים בלא קשר  יכי מחירעוד מובהר,  .72
היעדר  / ביצוע עבודהלמידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך 

 .פיקוח ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעת וכיו"ב
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