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לאספקת שירותי גינון במכון טכנולוגי  מכרז – הצעות להציע הזמנה 0-/
 א .חולון

 ב למכרז זמנים לוח 5

 ג רקע  –מכון טכנולוגי חולון  6

 ד המכרז מסמכי 0/-8

 ה במכון גינוןעבודות  – טכני מפרט 0/-//

 ו שטחי גינון  -הקמפוס  תמפ 5/

 ז .נוהל בטיחות לקבלן גינון 2/-6/

 ח המציע והצהרותיו ) כולל נספחים ( הצעת 8-00/

 ט נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו  39-52

 י הצעה כספית 50
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 2       200/מס' פומבי מכרז 

 חולון אספקת שירותי גינון בקמפוס מכון טכנולוגי 
 

 פרק א'
 

 הזמנה להציע הצעות – מכרז למתן שירותי גינון 
 

 כללי:
מזמין בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע "המכון" )ע"ר( להלן  מכון טכנולוגי חולון

 ""השירותים".. כמפורט במסמכי המכרז, להלן בקמפוס המכוןגינון שירותי 

 :מהות ההתקשרות .0
שירותי מתן המכון מבקש לקבל מהגופים הרלוונטיים העומדים בתנאי מכרז זה, הצעות ל

 .(ונספח ) הקמפוס המצורפת ראה מפת  ,המכון גינון בכל שטח
 

 :משך ההתקשרות ./

שלוש חודשים, עם אופציה של המכון להאריך את ההתקשרות  42-ההתקשרות הינה ל

 תנאים!ה, כל פעם בשנה נוספת. המשך ההתקשרות תהיה באותם פעמים

 

  :היקף ההתקשרות )משוער( .3

לערך. בשנה החולפת עמד התקציב ₪  430,000התקציב המשוער השנתי לשירות זה הוא בסך 

שנה קודמת ואין בו משום של יובהר כי מדובר באומדן בלבד של התקציב  .דומהעל סכום 

צמחייה רכש של כולל התחייבות לאספקת שירותים בסכום כלשהוא, וכי סך התקציב 

יכול להשתנות. לספק הזוכה לא תהיה לרבות שתילים, פרחים עונתיים ורב שנתיים והוא 

 וקש יהיה שונה מאומדן משוער זה. טענה כלשהי למכון במידה והיקף השירות המב

 ותנאי סף להשתתפות במכרז:מוקדמים תנאים  .0

על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, באופן מצטבר, ונכון למועד האחרון 

להגשת הצעות למכרז. עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. מציע אשר 

 תנאי הסף, לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל. כללא מתקיימים בו 

 במסמכי המפורטות המקדמיות הדרישות בכל מלא באופן לעמוד עצמו המציע על 2.4

 .המכרז        

    אינו והוא ,כדין בישראל מורשה עוסק /ואו דין פי על בישראל רשום תאגיד הנו המציע 2.4

 .פירעון חדלות בהליכי מצוי       

 .1976 ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 2.3      

 , ברציפותו ,לפחות האחרונות השנים בחמשגינון  בעבודות העוסק כעסק קיים המציע  2.2      
 במהלך השנה הקודמת עבודות גינון במוסד ציבורי או בשטח עירוני או אחר  ביצע המציע             
  .למכון בהרכבווהדומה במידותיו              
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 ,לזה שבמכרז בהיקף דומהשל גינון  לפחות ה אחתעבודבשנה האחרונה  ביצע המציע  2.5      
לפחות של כל אחת מהן שווה  ף הכספי  או הכמותיהיקמות שהודעבודות ק או שלוש 

  .למחצית היקף המכרז

            לקוחות ממליצים. ) שם הלקוח, שם הממליץ ותפקידו, מספר  3המציע ייצרף שמות   2.6     

 .הממליץ( הטלפון של             

 בטבלת לו"ז  לעיל .   1בסעיף כמפורט קבלנים בסיור ףהשתתאו נציג מטעמו  המציע    2.7    
 השתתפותמציע או נציג מטעם המציע יוכל לייצג בסיור הקבלנים חברה אחת בלבד.             
  .במכרז להשתתפות תנאיכ חובה הינה הקבלנים בסיור            

 .4פרק ד' סעיף ב כמפורט השתתפות דמי שילם המציע  2.8 

 )אחריות א אישור בדבר קיום ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח של המציע יהמציע ימצ  2.9

 להסכם 4וביטוח אחריות מקצועית( כמוצג בנספח מס'  , חבות מעבידים כלפי צד ג'       

 )פרק  ט'(.       

 על ידי המציע יביא להסכם  4מס'  ח ח נספסויצוין כי כל ניסיון מחיקה או ביצוע שינוי בנ  2.40
 לפסילת הצעתו.         

 

 המכון שומר לעצמו את הזכות לחלק את השירותים בין מספר קבלנים כראות עיניו ולפי  2.44
 שיקול דעתו הבלעדית.        

      המציע הזוכה, בעת חתימת החוזה, ימסור למכון ערבות בנקאית המהווה ערבות ביצוע   2.44
 ט'(.להסכם )פרק  4בנספח כמפורט          

 : הסף בתנאי עמידה להוכחת הנדרשים המסמכים .5

 חתום על ידי  המסמך נספח

 עו"ד טופס הצהרת המציע  א

 המציע  נתונים והמלצות  ב

 עו"ד  אישור זיהוי הבעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון . ג

תצהירים נדרשים  בדבר  היעדר הרשעות בגין העסקת  ד

 מינימום .עובדים זרים ותשלום שכר 

 עו"ד/ רו"ח  

מנכ"ל/ סמנכ"ל המציע  הצהרת המציע על עמידה בתנאי הסף . ה

 מאושר ע"י עו"ד.

אישור קיום ביטוחים )צד ג', חבות מעבידים , אחריות  ו

 מקצועית ( .

 חברת הביטוח .

  מדור שכ"ל במכון קבלה על תשלום דמי השתתפות . ז

עותק מאישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק  ח

 .  4976 –עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 

מאושרים כנאמן למקור 

 ע"י עו"ד

תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה או  ט

 תעודות התאגדות של התאגיד .

מאושר כנאמן למקור ע"י 

 עו"ד

מאושרים כנאמן למקור  .הגינוןצילום רישיון לניהול עסק בתחום   י

 ע"י עו"ד

   (תשובות והבהרות לשאלות ששאל המציע ) במידה והיו אי
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 :ההתקשרות מהות .6

מתן שירות ככל שיידרש בתחום גינון, השקיה,  עבור הן המכון י"ע המתבקשות ההצעות .6.0

לוות טפת של הגינון והמערכות הנדישון וכל פעילות אחרת המתבקשת מאחזקה שו

  ,"השירותים" :להלן ,המכרז במסמכי מפורטכ ,במכון אליה

כל העלויות הכרוכות באספקת עצים וצמחים יחולו על המכון, רכישתם תבוצע  ./.6

 באחריות הזוכה ועל ידו והוא יגיש למכון חשבונית בגינם.

 תיקונים במערכת ההשקיה, חומרי דישון, נטיעה אספקה, הובלה ושתילה של צמחייה, .6.3

הינם באחריותו הבלעדית של המציע שיישא בכל   ההוצאות )במידה ונדרשת(, וכו' 

  הכרוכות בתהליכים אלה המהווים חלק מהצעת המחיר .

מנהל הנדסה ובינוי  מנכ"ל המכון ו/ או הגורמים במכון האחראים ומנחים בנושא הם:  .6.0

 .המערך הלוגיסטי נציגיו/ או 

מסך הכול ההצעה  שייגזר)בהיקף חודשי  מדי חודש בחודשו ייעשה לספק התשלום .6.5

 באופןה תעשנ העבודה/ מתן השירות נוכח כי בנושא המכון נציג לאחר ש  ,הזוכה(

  .המכון  רצון לשביעות מושלם

  .(ימים +45 שוטף)מכון ב כמקובל יהיו התשלום תנאי .6.6

      ימים )חמישה עשר(  45 –מ לא יאוחר  – מתן השירות למכון לתחילת  הזמנים לוחות .6.2

ז )נספח  על הזכייה של המציע שנבחר במכרז ממועד הודעת וועדת המכרזים םיקלנדרי

  .(39עמ' 

 ההצעה אינה כוללת טיפול בצמחיה הידרופונית במבני המכון. .6.8

 

 

 .הגשתה מיום וםי 90 ההצעה תוקף .2
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 פרק ב'
 0/20למכרז מס' 2 זמנים לוח

 

 מכרז לו"ז לביצוע ל טבלת

 

 מועדים הליך מס"ד

 30.44.4042 סיור קבלנים . א.

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים  ב.

 )לאחר פרסום ההודעה (.

02.04.4045 

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות הבהרה ,  ג.

 תיקונים ושינויים במכרז .

44.04.4045 

 48.04.4045 המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות במכרז . ד.

 45:00 48.04.4045 להגשת ההצעות בתיבת המכרזים .המועד האחרון  ה.

, עמידה מסמכיםבדיקת פתיחת מעטפות המכרז,  ו.

 בתנאי הסף .

48.04.4045 

איכותי של ודירוג  הממליציםמגמר איסוף נתונים   ז.

 ההצעות . 

45.04.4045 

 פתיחת מעטפות של ההצעות הכספיות ודירוגן.  ח.

 

45.04.4045 

המציעים ובחירת סופי של דיון סופי לקביעת דירוג  ט.

 .הזוכה במכרז

49.04.4045 
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 פרק  ג'

 רקע -מכון טכנולוגי חולון 

0. HIT  כרטיס ביקור -מכון טכנולוגי חולון 

HIT -  ,מכון טכנולוגי חולון, הוא מוסד להשכלה גבוהה השוקד על הוראת המדעים, ההנדסה

העיצוב והטכנולוגיה. מעבר לפעילות ההוראה מתבצע במכון מחקר עיוני ומעשי. פעילות המכון 

בתחומי ההוראה והמחקר מכירה בחשיבותו של הקשר בין האקדמיה לבין תעשיית הטכנולוגיה 

 ישראל. עתירת הידע במדינת

המכון מכשיר אנשי מדע, מהנדסים, מנהלים ומעצבים בעלי יכולות גבוהות. בתום לימודיהם 

משתלבים הבוגרים בתפקידים מקצועיים ומתקדמים לעמדות מפתח , בתעשיות עתירות הידע 

 ובמוסדות הכלכליים של מדינת ישראל.

ת עתירות ציוד טכנולוגי למכון מספר מוקדי מחקר במדעים והנדסה ומגוון מעבדות מקצועיו

מתקדם ומשוכלל. לרשות הסגל האקדמי והסטודנטים עומדים שירותי מחשב ואינטרנט 

 מתקדמים, וכן שירותי ספרייה מקוונים.

. החל משנת 4999ופעל תחת חסותה של אוניברסיטת תל אביב עד שנת  4969המכון הוקם בשנת 

כר על ידי המועצה להשכלה גבוה )מל"ג( פועל המכון כמוסד אקדמי עצמאי ציבורי, המו 4999

 סטודנטים לתואר ראשון ושני. 3600 -ולומדים בו כ

המכון שם דגש על הקניית  תשתיות אקדמיות איכותיות לתלמידיו תוך הקפדה על עדכניות חומר 

. בין השאר, ועל ההיבטים היישומיים של הלימודים האקדמייםהלימוד לשינויים הרלוונטיים 

את עובדת קיום מגוון תחומי לימוד תחת קורת גג אחת, ומציע לסטודנטים  מנצל המכון

המעוניינים בכך, קורסים משולבים בין חמישה תחומים: הנדסה, טכנולוגיה, ניהול טכנולוגיות 

 למערכות למידה ועיצוב.

 :המכון מעניק תואר ראשון ושני במסגרת הפקולטות הבאות .0.0

 (.M.Sc. / B.Sc)  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה – להנדסההפקולטה  .א

 ((.B.Sc(, מתמטיקה שימושית (.B.Scמדעי המחשב   - למדעיםהפקולטה  .ב

 ((.M.Sc. / B.Scניהול טכנולוגיה  – לניהול טכנולוגיההפקולטה  .ג

 (.B.A) לטכנולוגיות למידההמחלקה  .ד

בתחומי העיצוב  (B. Design) תוארהפקולטה מעניקה  -לעיצובהפקולטה  .ה
ותואר שני בעיצוב יצוב תקשורת חזותית, ע, באים: עיצוב תעשייתי, עיצוב פניםה

 . ( M. Design)משולב

 . www.hit.ac.il הרחבה אודות המכון ניתן לקרוא באתר המכון 

   

 

http://www.hit.ac.il/
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 ד'רק פ

 מסמכי המכרז

  ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של המכון שכתובתו:  -המכרז מסמכי 

list-tenders-tenders/HIT-http://www.hit.ac.il/about/HIT 

יחיד או תאגיד השוקלים להשתתף במכרז ואשר יבקשו לקבל מן המכון את מסמכי המכרז,  .0

( , יוכלו לקבלם במשרדי המערך הלוגיסטי Hard copyאתר האינטרנט ) שלא באמצעות

ניתן לשלם  תמורתם)מאה וחמישים שקלים חדשים( שלא יוחזרו, ₪ 450כנגד תשלום של 

 ה הדפסהמובהר כי סכום זה מהווה את עלות  .שלהלן 4דור שכ"ל במכון כמפורט בסעיף במ

 של מסמכי המכרז.

איסור על מתעניינים להעתיק בעצמם ו/או לאפשר לאחרים למען הסר ספק מובהר כי חל 

 להעתיק בעצמם את מסמכי המכרז.

 

יחיד או תאגיד המעוניינים להגיש הצעתם במכרז,  – תשלום עבור השתתפות במכרז ./

שקלים חדשים(. התשלום ייעשה  מאות חמש₪ ) 500ישלמו "למכון" דמי השתתפות בסך של 

.  מכון טכנולוגי חולון")ע"ר( HITלפקודת " רעונו מיידי ישזמן פבמזומן או באמצעות שיק 

הינם במדור . )שעות הקבלה 404, חדר 5את התשלום ניתן לבצע במדור שכ"ל במכון, בניין 

 . 23-52/6520, למעט ערבי חג( טלפון לתיאום 45:00 – 08:00ה' בין השעות -בימים א'

על המציע לצרף )פרק ב(.  רזהתשלום יבוצע לא יאוחר מהשעה הנקובה בלו"ז של המכ

  למסמכי מכרז זה את הקבלה על תשלום דמי ההשתתפות.

שתתפות במכרז והוא חולל באי פירעון, תהא הסיבה לכך שיק שבאמצעותו שולמו דמי הה

 אשר תהא, יראו את המציע כמי שלא שילם את דמי ההשתתפות.

 המכון יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא צורפו לה הקבלה על תשלום דמי השתתפות. 

 

  –עדכונים , שינויים, שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה .   3

 יש להפנות וסמכיהמכרז ומ שאלות הבהרה  ו2 או השגה כלשהי על 3.0

  SamuelG@hit.ac.il, מייל  0252/62-23קס:  פ,  גולדברגשמואל מר לאך ורק  

הנקוב בטבלת לוח הזמנים  של המועד לא יאוחר מ  זאת במכון, ולא לכל גורם אחר

 )פרק ב(.  המכרז

 איש הקשר שאלות הבהרה מקצועיים יופנו אך ורק בכתב ובאמצעות הדוא"ל בלבד.  /.3

  הפניה, באחריות המציע לוודא קבלת אישור כאמור. יאשר בדוא"ל חוזר את דבר  קבלת       

 שאלות מציעים שדבר קבלתם לא אושר עד למועד המפורט הקבוע בטבלת לוח הזמנים        

 לא ייענו.       

http://www.hit.ac.il/about/HIT-tenders/HIT-tenders-list
http://www.hit.ac.il/about/HIT-tenders/HIT-tenders-list
mailto:SamuelG@hit.ac.il
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 בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף  3.3

 הרלוונטי, כמו כן את פרטיו המלאים של הפונה, לרבות, שם התאגיד , טלפון, פקס        

 ודוא"ל. לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת.       

 תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו והמכון מצא לנכון להשיב עליהן  וכן הבהרות, 3.0

 "עדכונים"(, יופצו באתר המכון, עד המועד –כרז )להלן עדכונים, תיקונים ושינויים במ       

  הנקוב בטבלת לוחות זמנים למכרז בפרק ב לעיל.        

 מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בע"פ, ,למען הסר ספק 3.5

 כדי לשנות את תנאי המכרז. תשובות, פרטים , מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו2או        

 רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו על בטלפון לא יחייבו את המכון.        

 ידי המכון באתר האינטרנט שלו ו/או שנמסרו בכתב כשהן חתומות על ידי איש הקשר        

 המכון.מחייבות את        

 רצה המכון לשנות, לתקן , להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, יעשה זאת בכתב,  3.6

 בהודעה מפורטת שימסור למשתתפים באמצעות אתר האינטרנט או בדרך אחרת        

 שימצא לנכון.       

 באחריות המתעניין לבדוק באופן רציף ושוטף את הפרסומים באתר האינטרנט בדבר  3.2

 תשובות, הבהרות ושינויים במכרז בתקופה שעד המועד הנקוב כאמור בפרק ב'        

 בטבלת לו"ז.       

 

  – המען והמועד להגשת ההצעות 3.8

 בלובי הכניסה למכון בסמוך לעמדת  א' , קומה 4, בניין 54חולון רח' גולומב   3.8.0

 .(   למעט ערבי חג) 45:00עד השעה  9:00ה' , משעה  –, בימים א' השומר          

  ג'את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים לא לפני המועד הנקוב בסעיף   /.3.8

 לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת ו ,(פרק ב לעיל)ו"ז למכרז לבטבלת            

 בטבלה זו(. ה'המכרזים כמפורט בטבלת לו"ז )סעיף   לתיבת הצעותה           

 והשעה הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך  3.8.3

 בטבלת לוח הזמנים, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.בפיסקא ה'  הנקובים         

 המועד  עורך המכרז יהיה רשאי לדחות את  – דחיית מועד להגשת הצעות 3.8.0

 שעות לפני  42שנקבע להגשת הצעות, ובלבד שפרסם הודעה על כך לא יאוחר מאשר         

 המועד הראשון להגשת ההצעות.        
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 ההצעה: עריכת .0

אין לכתוב ו/ או למלא פרטים בעיפרון על אף אחד מהמסמכים. כתיבה בעיפרון עלולה    0.0

 להביא לפסילת ההצעה.

המספר או  " על xבמקשר של צורך בתיקון יש לסמן "אין להשתמש בטיפקס בהצעה   /.0

 האותיות שרוצים לתקן ולכתוב מחדש)בעט(.

בהתאם  הזוכה במכרזיומצא על ידי הוא לחוזה ו 4 נספח ראהנוסח כתב ערבות ביצוע   0.3

 להוראת המצאת כתב ערבות ביצוע.

בהצעתו הכספית יודגש, המחירים והנתונים הסופיים והקובעים הם אלו המופיעים    0.0

 של המציע.

במקום ד במסמכי המכרז על המציע לחתום באמצעות מורשי החתימה על כל עמו   0.5

במסמך ההסכם בראשי ת המציע. כך גם יחתום המציע המיועד לכך ובתוספת חותמ

ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך  ל  עמוד מעמודיו לרבות נספחיו,תיבות על כ

 בעמוד האחרון להסכם.

 אם  אין להוסיף כל הערה ו/ או תוספת ו/ או הסתייגות למסמכי המכרז ותנאיו, אלא  0.6

 מסמכי המכרז מחייבים זאת.

 בשפה העברית. ההצעה תוגש   0.2

סגורה אחת יחד עם מעטפה נוספת נפרדת  כל המסמכים ירוכזו במעטפה גדולה   0.8

 וחתומה המהווה את ההצעה הכספית. 

 :סמכי המכרז הנדרשים להלן פירוט מ  0.9

 באישור עו"ד.והצהרה על עמידה בתנאי הסף הצהרת המציע   א.

 אישור עו"ד/רו"ח. –ב. אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון. 

 ג. אישור רו"ח מבקר אודות מחזור כספיים שנתי.

 ד. תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום באישור   

 עו"ד.     

 . תעודת התאגדות. ה

 .4976 –. אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ו

 אישור עוסק מורשה.  . ז

 . עותק חתום של המציע על מסמך תשובות הבהרה, ככל שישנו.ח

 .תשלום דמי השתתפות על  ט. אישור

ימסור במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית)"ערבות ביצוע"( בסך  הזוכה במכרז

ערבות זו תהא תקפה ותחודש לפי הצורך  שקלים חדשים(. רים אלפיעש₪) 2,222/

יום  62בתום  זוכהלכל תקופת מתן השירות על ידי הזוכה למכון. הערבות תושב 

 ממועד סיום החוזה.

  

 הצעה שתוגש לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף ה בטבלת הלו"ז,  תפסל!   0.02
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  -הסכמה לתנאים ולתניות .5

הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציע לכל הוראות,  

התנאים והתניות, המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר, המהווה חלק ממסמכי המכרז , 

רך המכרז, בכתב, הודעה מפורטת ומפורשת לפיה הוא סבור כי זולת אם המציע מסר לעו

הוראה ו2או תנאי הכלולים במסמכי המכרז, אינם עומדים בדרישות החוק והכל עד לא 

יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה . בהודעה יפורטו ההוראה ו2או 

ישות החוק וכן מהותה התנאי ו2או התניה  לגביהם סבור המציע כי הם אינם עומדים בדר

 של הערתו. 

לא מסר מציע הסתייגות בכתב כאמור במועד, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו2או דרישה 

ו2או הסתייגות לאחר מכן וייחשב כמי שפועל בחוסר  תום ובחוסר ניקיון כפיים אם יבקש 

 לעשות כן. 

ד הנקוב במסמכי למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי להאריך כל מוע

 המכרז. 

 

 והוספות הסתייגויות איסור .6

, לדרישות או לתנאים שינויים או הוספות, התניות, הסתייגויות כל להגיש אין   6.0

  המכרז. במסמכי הכלולים

 שינויים או תוספות, הסתייגויות הכוללת, הצעה כל לפסול רשאי יהיה המכון   /.6

 שקילת את  להתנות ,לחילופין או, המכרז במסמכי הכלולים, לדרישות או לתנאים

 י"ע שייקבע, זמן פרק תוך, השינויים או התוספות, ההסתייגויות בהסרת ההצעה

 .המכון

 או משמעות דו  או בהירות באי או בחסר הלוקה הצעה כל לפסול רשאי יהיה המכון 6.3

 .הרכישה הליך במסמכי מפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה כל

 

 הגשת ההצעהאופן  .2

 ההצעה  במכרז תוגש במעטפה גדולה חלקה וסגורה בלבד, ללא ציון פרטי  2.0

 המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו  

 בלבד. 

 תתווסף למעטפה הראשית מעטפה נוספת שתכיל  המכרז הינו דו שלבימאחר ו /.2

 את ההצעה הכספית בלבד.  

  עותק מודפס, שלם : מסמכי המכרזתכלול  את  הראשיתמעטפה ה 2.3

 נספחיה וחלקיה, לרבות תדפיסי תשובות  ומלא של כל חוברת המכרז על כל 

  אל המציע ע"י ושלחנבאתר האינטרנט ו2 או ש שפורסמוותדפיס עדכונים  
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 ., וכל מסמך אחר שעל פי מסמכי המכרזאו מי מטעמו עורך המכרז

 . בכל מסמכי המכרז לחתום בכל עמוד  על המציע 

על גבי  , כוללמחיר  שתכלולרק את הצעת המחיר יש להכניס  מעטפה השנייהל

 המעטפה  מעטפה זאת יצוין שם המכרז ומספרו ובנוסף יצוין "הצעת המחיר".

 שקלול  ומתן הניקוד האיכותי.קביעת תיפתח  רק לאחר השלמת בדיקת ההצעות, 

 

בתוספת צילומי מקור של  על כל נספחיו ה')פרק הצעה תוגש על גבי מסמכי ההצעה בלבד ה .8

מסמך  ההצעה וכל אחד מנספחיו חייבים להיות .  (תעודות מסמכים ואישורים נדרשים

 המציע.  חתומים כולם בכל עמוד ועמוד על ידי מורשי  החתימה של 

 

 סודות מקצועיים2 מסחריים .9

 

 עסקיים ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או  9.0

   ( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף "חלקים סודיים")להלן 

המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים  לאיסור העיון 

 בהם, וכן עותק של הצעה ללא החלקים הסודיים לטעמו.

 מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים  /.9

 האחרים אם זכה במכרז.

בהצעות הווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים ציון של חלקים סודיים בנספח נפרד, מ   9.3

העיון בחלקים אלו  האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות

 אחרים.בהצעות של 

יודגש, שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה   9.0

הסכמתו לאמור בסעיף מציע המשתתף במכרז מביע בכך את  לוועדת המכרזים. כל

 זה. 

 בכפוף להוראות כל דין.₪,  450ת בתשלום של יזכות עיון מותנ  9.5

 

 מימוש ההתקשרות .02 

לרבות  תהא בהסכם המצורף למכרז זה  ,במכרז הזוכההתקשרות המזמין עם    02.0

 (.ההסכם –הנספחים המצורפים לו )להלן 

ימים מיום ההודעה על זכייתו  7וך ת למכון על המציע שיוכרז כזוכה במכרז להעביר   /.02

המהווה ערבות  שקלים חדשים()עשרים אלפי ₪ 40,000את הערבות הבנקאית בסך 
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מתחייב  שתאפשר גם את חידושה בכל מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע  ביצוע

 לחדשה בהתאם. 

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם.     02.3

 ביטול הודעת זכייה .00

 המכון שומר לעצמו לבטל את הודעת הזכייה במקרים הבאים:  00.0 

ימים מיום הזכייה או לא  7כים הדרושים תוך המציע לא המציא את המסמ  00.0.0

המציא מסמכים עד למועד חתימת ההסכם על ידי המכון בהתאם לנוהלי 

 המכון.

על   משפיעהמציע, ההצעה או תוכנה אשר היה  לידי המכון הגיע מידע לגבי  /.00.0

 ההצעות. החלטתו בדבר הזכייה אם היה מודע לה בטרם בחינת 

   קיים ספק סביר אם המציע ערוך לביצוע העבודות בהתאם לתנאי               00.0.3

 המכרז לרבות החוזה.

יודגש, המכון לא יהא אחראי לתשלום כל פיצוי בגין נזק שנגרם למציע עקב    /.00

 הסתמכותו על הודעת הזכייה שבוטלה מהטעמים לעיל.  

לא  המציע  בכל מקרה של ביטול המכרז/ דחייתו, או כל פעולה עליה יחליט המכון,   00.3

והוא מתחייב שלא לתבוע את המכון  ,יהיה זכאי לתשלום כלשהו, או פיצוי כלשהו

 בגין מניעת רווח/ הפסדים, וכי הוא מודע כי לא יושבו לו  כספים כלשהם.

         

 סמכויות וועדת המכרזים ./0 

 ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תתקבל על ידי וועדת המכרזים  במכון.  0./0 

 וועדת המכרזים רשאית, אך אינה חייבת, לפנות למציע להשלמת מסמכים חסרים.   /./0 

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות מהטעמים   3./0 

ה פרטים על מנת להעריכה כדבעי, או בשל הבאים: הצעה שיקבע לגביה כי חסרים ב

, או הצעה  שלא צורפו לה המסמכים חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז

משמעות, או כל הצעה שאינה ממלאת  הנדרשים, או הצעה שיש בה אי בהירות, דו

 אחר דרישות המכרז.
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  עה       וועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום לב, או הצ 0./0 

ברורים ינה מבוססת על אדנים כלכליים שמניתוחה עולה כי מדובר בהצעה שא

 ומוצקים.

אל  וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה   5./0 

בעת כדי להסיר אי בהירות המתעוררת  המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או

 ותקנותיו. 4994-המכרזים, תשנ"בבדיקת ההצעה בכפוף לחוק חובת 

וועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/ או לבטלו בהתאם    6./0 

גם אם כבר או אחרות, וזאת לדין ו/ או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות 

 תוך מתן הודעה מוקדמת ככל האפשר.שיקול דעתה הוכרז זוכה במכרז, על פי 

לצאת  וועדת המכרזים רשאית, אך אינה חייבת, לבטל את המכרז ו/ או לשנותו ו/ או   2./0 

הצעות אשר א הוגשו מספיק במכרז חדש או לשנות את תנאי הסף במכרז, כאשר ל

 עברו לשלב ב'.

לבטל  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, וועדת מכרזים שומרת לעצמה את הזכות   8./0 

 ת:ת המכרז בנסיבות הבאוא

רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף, על כל תנאי  המכרז ועל   8.0./0

 ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.

חל שינוי נסיבות, או שהשתנו צרכי המכון, באופן המצדיק לדעת  המכון,   /.8./0

 את ביטול המכרז.

המחיר, או  יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תיאמו את הצעות   8.3./0

פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו, או שיש בו כדי 

 לסכל את מטרות המכרז.

התברר למכון, לאחר פרסום המכרז ו/ או לאור שאלות הבהרה ו/ או     8.0./0

לאחר פתיחת ההצעות, או בדרישות המפורטות במסמכים, או  שהושמטו 

, או שאלה בוססו על  נתונים שגויים או נתונים או דרישות מהותיות במכרז

 בלתי שלמים.

מובהר, כי בנסיבות המפורטות לעיל, יהא המכון פטור מתשלום כל פיצוי    8.5./0

 למציע כלשהו בקשר לביטול המכרז, לרבות, אך לא רק, בגין הוצאות 

שהוציא המתעניין ו2 או המציע לצורך הכנת הצעתו   ו2 או אובדן רווחים  

  ם ו2 או צפויים.עתידיי
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  – המכרז ביטול  .03

 עורך, דין י"עפ המכרז הליך את לבטל המכרז עורך רשאי בו אחר מקרה לכל בנוסף 03.0

 :כאשר הרכישה הליך את לבטל הזכות את לעצמו שומר המכרז

 והדרישות המוקדמים התנאים ,הסף בתנאי העמידה כאשר לא נתקיימה 03.0.0

 .המכרז במסמכי המפורטות האחרות                 

 או בניהולו, במסמכיו, הרכישה בהליך פגם שהתקיים מצא המכרז עורך   /.03.0

 .הזוכה ההצעה בבחירת  

  שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, המכרז לעורך התברר 03.0.3

 בדרישות או במפרט טעות שנפלה, ההצעות פתיחת לאחר או/ו ההבהרה 

 או מהמפרט מהותיים דרישות/נתונים שהושמטו או, במסמכים המפורטות 

 .שלמים בלתי או שגויים נתונם על בוססו שאלה או, הרכישה הליך מסמכי 

 לדעת, המצדיק באופן,  המכרז עורך צרכי השתנו או,  בנסיבות שינוי חל 03.0.0

 .המכרז ביטול את, המכרז עורך 

 או, מחירים או הצעות תיאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש 03.0.5

 לסכל כדי בו שיש כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה באופן פעלו 

 .המכרז מטרות את 

 פיצוי כל מתשלום פטור יהיה המכרז עורך, לעיל המפורטות בנסיבות כי מובהר ./.03 

 שהוציא ההוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז לביטול בקשר כלשהו למציע 

 או2ו רווחים אובדן או2ו הגשתה או2ו הצעתו הכנת לצורך המציע או2ו המתעניין 

 .צפויים 

 

 דגשים והבהרות נוספות    .00

 

באחריות   הגשת טופסי ההצעה על כל הכרוך בה, הינה באחריות המציע בלבד. 00.0

המציע למלא את המסמכים, הטפסים והנספחים בהתאם להוראות המכרז  ולחתום 

 בכל מקום 

שנדרש ולהשלים את כל הפרטים הנדרשים למילוי. להשיג ולהמציא את כל   

וכן להחתים רו"ח ו/ או עו"ד בהתאם למופרט  האישורים והמסמכים הנדרשים 

 במסמכי המכרז. 

 

ת, אך אינה חייבת, לפסול הצעה שיהיו חסרים בה  ועדת המכרזים רשאי /.00

פרטים2 לא ימולאו פרטים במקומות הנדרשים2 לא יוחתמו רו"ח או עו"ד   

 בניגוד להוראות המכרז. 
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המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההסכם וכול מידע רלוונטי   00.3

הקשור למכרז, לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו ומסכים לתנאים  

 כאמור והוא מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/ או טעות ו/או אי התאמה. 

 

בכל מקרה של פגם או חסר בהליך, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה      00.0

ם לא כן יהא בכתב בדבר האמור ו/ או  לשלוח שאלת הבהרה כמפורט להלן, שא 

 מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה. 

 

כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ויש לראותם כמשלימים  זה את   00.5

 זה. 

 

במקרה של סתירה ו/ או אי בהירות לגבי האמור במסמכי המכרז השונים, יהיה  00.6

/ או   העדיף של המכון רשאי לבחור לפי שיקול דעתו הבלעדית את הנוסח הנכון ו 

מסמכי המכרז, וכן יפורשו הסתירה ו/ או אי הבהירות באופן  המרחיב את  

 חובות המציע או את זכויות המזמין.  

הגשת הצעה כמוה כהסכמת המציע לתנאים אלו ואין ולא יהיו לו כל טענות    

 כלפי המכון בשל כך. 

 

ו/ או  ו/ או להוסיף להם  המכרזהמכון שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי   00.2

 לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות. 

 

המציע מתחייב לעדכן את המכון ללא כל שהות אודות כל שינוי שישנו  במידע   00.8

 שמסר בהצעתו עד לקבלת ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה. 

 

  אשר, אחד מציע י"ע ורק אך תוגש הצעה כל – יחיד מציע י"ע הצעה הגשת  00.9

 .הסף תנאי בכל( אצלו מנהלים באמצעות ולא) בעצמו לעמוד צריך 

 

 ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.  00.02

 

  סמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ולהסכם המצורף לו, נתונה לבית 00.00

 המשפט בתל אביב יפו. 

 

דעות ו2 או בשינויים ו2 או בתוספות להתעדכן בהובאחריותו הבלעדית של המציע   /00.0

 יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של המכון: אשר  

   list-tenders-tenders/HIT-http://www.hit.ac.il/about/HIT 

 

 

http://www.hit.ac.il/about/HIT-tenders/HIT-tenders-list
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 :העבודה ביצועל נאיםת .05

 לעיל .   5חובה על המציע לעמוד בכל תנאי הסף כמפורט בסעיף  05.0

שתוגש לאישור המכון  חשבוניות דמדי חודש כנג ישולמו התמורה תשלומי /.05

 .החשבונית הינה נגזרת חלקית מסכום התמורה הכוללת()

 .זה למכרז  א' בנספח המפרט י"עפ תבוצע העבודה 05.3

 הפעלת בתום  בוצעת ,וההתקנה ההספקה מכלל עבור התמורה מלוא השלמת 05.0

 .המכון   רצון לשביעותמערכות  ה 

 שער או/ו הצמדה הפרשי כל עליו יתווספו ולא סופי מחיר יהיה שיוצע המחיר 05.5

 .כלשהם 

 :להכרעה המידה ואמות המכרז הליך .06

 לביצוע הצעתם את ההצעות להגשת האחרון המועד עד יגישו המציעים 06.0

 אשר אחת מעטפה הגשת באמצעות זאת  ,המכרז במסמכי כמפורט העבודה,  

 כשהם  המכרז מסמכיכל  את בתוכה שתי מעטפות  האחת תכלול  תכלול 

אלו  .  על גבי שתי מעטפות  הכספית ההצעה אתובמעטפה שנייה    כנדרש חתומים 

  . בלבד  , מהות תוכן המעטפהשם המכרז ומספרו, וכן  לציין את לרשם את יש  

 

 .סף בתנאי עמידה בסיס על ההצעות תקיבדפתיחת מעטפות מסמכי המכרז.  /.06

 ואלו שיעמדו בתנאי הסף ישוקללו  יפסלו הסף בתנאי יעמדו שלא הצעות 

   .איכותית ויקבע להן ניקוד על בסיס סקר שביעות רצון בקרב לקוחות המציע 

 תדרג את  מכרזיםה ועדת. ההצעות הכספיות בהמשך תיעשה פתיחת מעטפות          

 הצעהלכל  ניקוד תקבעו ההצעות מן הסכום הנמוך ביותר לגבוה ביותר, תשקלל         

 .כספית         

ועדת המכרזים תקיים סקר שביעות רצון בקרב ממליצים שפרטיהם הוגשו ע"י  06.3

המציע . על בסיס סקר זה ומידע נוסף שרוכז בידי ועדת המכרזים תשקלל הועדה 

 כות ותדרג את ההצעות . את ציון האי

 טבלת אמות המידה שלהלן.יעת ההצעה הזוכה הוא האמור בהבסיס לקב 06.0
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 :המידה אמותטבלת    

  

 הערות נושא אחוזים

 איכות                                           32%

 ניסיון 5%
שנות ניסיון מספר מירב הנקודות יינתנו להצעה אשר 

ושאר ההצעות  הוא הגדול ביותר בעבודות דומות המציע 
  ינוקדו באופן יחסי בהתאם

הניסיון ייבדק בהתאם להצהרת 
ובהתאם לידע של  (נספח ב' )המציע 

ו/או  כוהמכון ו/או בירורים  שיער
 בהם עבדסיור באתרי עבודות שונים 

 .בעברהקבלן 

 חוסן כלכלי 5%
מירב הנקודות יינתנו להצעה אשר היקף הכנסות 

 .שאר ההצעותמ הגבוה ביותר,המציע הוא המרביות של 
 ושאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי בהתאם

החוסן הכלכלי ייבדק בהתאם 
)פרק ח' להצהרת רואה החשבון 

 . (37נספח ד' עמ' 

/2% 
סקר התרשמות ו

  לקוחות

, 40עד  4 –מ  התרשמות נקבע סולם  - התרשמות פיזית
 .4%כל מדרגה שוויה 

ת מקצועי מטעם המכון יבקר צוו
 באתרי גינון של המציע וידרג אותם.

, כל 40עד  4 –נקבע סולם שביעות רצון מ  - סקר לקוחות
 .4%מדרגה שוויה 

לקוחות יתבקשו לתת ציון על שירות 
ושביעות רצון, מעבודה שביצע אצלם 

 המציע.

 (22 - )המחיר הנמוך ביותר יזוכה במירב הנקודות מחיר                                        22%

איכות + מחיר :  סה"כ   100%   

  

 :קבלנים סיור .02

לעיל . מציע שלא ישתתף בסיור  פרק ב'הסיור יתקיים במועד הנקוב בטבלה שב 02.0

 4במכון בניין  המערך הלוגיסטי ממשרדי יצא הקבלנים סיורהצעתו תיפסל . 

 .בדיוק 1230 בשעה , חולון (54)הכניסה מרחוב רחל פינת רחוב גולומב 

 ,גישה דרכיהצרכים , ,הנדרש להתקנת המערכות מיקוםה :יוצגו הקבלנים בסיור /.02

 ן יוצגו שאלות טכניות ואחרות . וכ האתר תנאי

 

 הגדרות:  – המכרז מסמכי  .08

 מתנאיו ותנאי הימנו נפרד בלתי חלק מהווים ,נספחיועל כל מסמכיו ו זה מכרז תנאי 

 .)להלן : " מסמכי המכרז "(  

  .מציעה הצהרת טופס  -' א נספח 08.0

 .המקדמיים התנאים להוכחת נדרשיםה מסמכים– 'ז -' ב נספחים /.08
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מטעם חב' הביטוח המעידים על קיומם  אישור –ההתקשרות להסכם  /,0נספחים  08.3

 וע )כספית( מטעם הבנק.ביצכתב ערבות . וכן ביטוחים הנדרשיםשל  ה

 

 :המציע הצהרות .09

 הכלולים אחרת התחייבות או הצהרה לכל ובנוסף ,במכרז הצעתו הגשת עם 09.0

  5 -  סעיףב לאמור בהתאם מתחייב או/ו המציע מצהיר ,המכרז במסמכי

 ,מציע ידי על ההצעה הגשת עצם .המכרז בדרישות לעמידה המציע התחייבות

 אם בין ,5בטבלה שבסעיף ים בנספח המפורט לכל מצדו והתחייבות כאישור כמוה

 .לאו אם ובין זה כלשהו נספחגבי  על חתם

 מהצהרות הצהרה כי ,אחרת בדרך ובין המציע באמצעות יןב,למכון  התברר /.09

  ,נכונים אינם ,הצעתו במסגרת כוןהמ כלפי המציע שהציג אחר מצג או המציע

 בה בחרה ואם ,ההצעה את לפסול כוןהמ רשאי ,מדויקיםאינם   או מלאיםאינם 

 לכל באחריות המציע יישא ,במקרה מסוג זה  .הזכייה את לבטל – הזוכה כהצעה

 .מכך כתוצאה ייגרם אם ל מכון  שייגרם נזק

 עד בתוקף יעמדו ההצעות במדרג אחרים מציעים עם והתקשרות ההצעות תוקף 09.3

  .יום מיום הזכייה במכרז 90 -ל

 .ף תוק לתום שנקבע המועד לאחר אף מציע עם להתקשר הזכות שמורה למכון  09.0

 המועד לאחר ,הצעתו בטלות על   למכון הודיע לאששהמציע  ובלבד ,ההצעות

 .ההצעות תוקף לתום שנקבע

 ,הזוכה המציע עם להתקשר המכון   בידי יעלה לא ,שהוא טעם מכל ,שבו במקרה 09.5

 המציע הצעת את לקבל רשאי המכון   האי ,יבוטל הזוכה המציע עם שההסכם או

 .להלן לאמור בהתאם ,בדרוג הבא

 .  הזוכה המציע זהות על המכון   ודיעי ,ההצעות את בחןי שהמכון  לאחר 09.6

 את ולעצמ שומר המכון   ,זה מכרז או/ו דין כל פי על ומזכויותי לגרוע מבלי 09.2

 וזאת ,הצעתו פי על השירותים את שיבצע מנת על השני המציע אל לפנות הזכות

 או הזוכה של זכייתו שבוטלה מקום כל ,במכרז אחר זוכה על שהוכרז לאחר גם

 .בתוקף אינה כבר כאמור השני המציע של הצעתו אם אף זאת ,עמו החוזה בוטל

 קבלת על לה להודיע אליו המכון   פניית מיום ימים 7 של שהות תהא השני למציע 09.8

 לחזור  רשאי המכון  האי ,בשלילה שהשיב או ,השני המציע כן עשה לא .והצעת

 ,זה מכרז לבטל או ,הלאה וכך השלישי במקום שדורג למציע הצעתו את ולהציע

 .והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על והכל
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 :הזוכה המציע עם התקשרות והסכם זכייה על הודעה .2/

 לזוכה תודיע וכן ,הצעתו קבלת על במכרז זכתה הצעתו אשר למציע ודיעי המכון  2.0/

 מתחייב במכרז הזוכה .ההתקשרות מסמכי על לחתימה והמקום המועד בדבר

 הסכם על לחתימה ,לעיל כאמור המכון   בהודעת הנקובים ובמקום במועד להופיע

 .)למכרזט'   פרקכ) המצורף-ההתקשרות

ידי  על שייקבע במועד ההתקשרות מסמכי על יחתום לא הזוכה שהמציע במקרה /.2/

 את לאלתר ולבטל מעיקרה כבטלה ההצעה את לראות רשאי המכון   האי המכון 

 .במכרז זכייתו

 (37)עמ'  פרק ח' נספח ז' -נוסח הודעה על זכייה במכרז  2.3/

 

 :המציע הצעת גילוי .0/

 ,אחרים מציעים בפני הצעתו לגילוי מראש הסכמתו המציע מביע הצעתו בהגשת 0.0/

 ,מסחרי או מקצועי סוד בבחינת שהינו למידע פרט ,כן לעשות תידרש המכון   אם 

 .הצעתו הגשת בעת בולט ובאופן בכתב,במפורש המציע הודיע שעליהם 

 ביקש שאותם פרטים לגלות להחליט סמכות המכרזים לוועדת כי ,למציע ידוע /.0/

 בקשר תביעה או טענה כל המכון   כלפי תהיה לא ולמציע ,חסויים להותיר המציע 

 .לכך 

 כלפי מלטעון מנוע הוא יהא ,מסחרי או מקצועי כסוד מסויים פרט המציע סימן 0.3/

 שיקול לפי והכל ,מסחרי או מקצועי כסוד האחרות בהצעות המקביל החלק סיווג 

 .המכרזים ועדת של והבלעדי המוחלט דעתה 

 

 :הסבה איסור .//

 להמחות או/ו להסב או/ו להעביר שלא מתחייב ,הזוכה לרבות ,מהמציעים אחד כל 0.//

 לפי מזכויותיו זכות כל בעקיפין או/ו במישרין ,אופן או/ו צורה בשום ,לאחר 

 קבלת לשם אחר תאגיד ליצור או שותף שום לצרף או הוסיף ולאל ,המכרז מסמכי 

 את כך לשם שקיבל לאחר אלא ,המכרז מסמכי פי על חובה או/ו זכות כל 

 .המכון   של ובכתב מראש הסכמתה 

 

 ניהול מו"מ )אופציונאלי ( .  .3/

המכון רשאי, אך אינו חייב לבחור את כל המציעים או את קבוצת המציעים הסופית  

בהתאם לניקוד ולנהל עימם מו"מ, על מנת לבחור בהצעה המעניקה את מירב היתרונות  

 למכון .  
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המכון שומר לעצמו שלא לנהל מו"מ בהתאם לתקנות חובת המכרזים ) התקשרויות עם  

 מוסדות להשכלה גבוהה ( .  

 

 סייגים , הנחיות ,דגשים והבהרות :  .0/

 .אחרת הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב המכון   אין  0.0/

 זה ובכלל המכרז ממסמכי דף כל על מויחת וכל בעל זכות חתימה מטעמו  המציע /.0/

 המציעם/יחתמו  יחתו ,לכך המיועדים במקומות ,בנוסף .ההתקשרות הסכם על  

 .המציע )חתימה מלאה( חותמת ובעלי זכות החתימה מטעמו תוך הטבעת   

 .המציע ידי על למילוי הנדרשים במקומות ורק אך המסמכים את ימלא המציע  0.3/

 לבצע אין .המכרז במסמכי מהכתוב לשנות או להוסיף האיסור בתכלית אסור  

 או נדרש שהדבר ככל אלא ,עליהם להוסיף ואין ,המכרז מסמכי בנוסח מחיקות  

 .המכרז במסמכי במפורש הותר  

 קו מחיקת ידי על תיעשה ,בשגגה ,המציע ידי על שמולאו פרטים של מחיקה כל  0.0/

   חותמת תוטבע ,התיקון וליד ,בצדו הנכון הפרט ורישום ,השגוי הפרט פני על  

 ."טיפקס" באמצעות חתימות לבצע אין .בו החתימה מוסמכי וחותמת התאגיד  

 ייעשו אשר תוספת או שינוי ,מחיקה ,השמטה כל כי ,בזה מובהר ספק הסר למען  0.5/

 על בין ,כלשהו מסוג התניה או ,הסתייגות כל או ,מהם באיזה או המכרז במסמכי  

 שלא מילוי וכל ,אחרת דרך בכל או ,לוואי במכתב או המכרז במסמכי תוספת ידי  

 והכל ההצעה לפסילת לגרום עלולים ,לעיל זה בסעיף במפורטים לכללים בהתאם  

  .של המכון  הבלעדי דעתה שיקול פי על  

 

 הצעה לפסול שלא רשאית המכרזים ועדת ,לעיל זה בסעיף האמור אף על 

 אף על כי ,שוכנעה אם ,לעיל זה בסעיף המפורטות מההוראות בסטייה שמולאה

 וכי משמעית וחד ברורה היא ,המכרז דרישות את תואמת ההצעה ,הסטייה

 .לב בתום נעשתה כאמור הסטייה

 תוגש הצעה .אחדים עוסקים או תאגידים מספר של משותפת הצעה להגיש אין 0.6/

 .בלבד ובשמו אחד מציע ידי על 

 המפורטות המקדמיות הדרישות בכל מלא באופן לעמוד עצמו המציע על 0.2/

 .המכרז במסמכי 

 נתוני פי-על ורק אך תיבחן במכרז להשתתפות קדמיםוהמ בתנאים המציע עמידת 0.8/

 לעניין ,להסתמך רשאי המציע אין .נפרדת משפטית כאישיות ,מציע. אותו 
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 ניסיון ,כישורים ,תכונות על ,במכרז להשתתפות יםמהמוקד בתנאים עמידתו 

 לא אך ,לרבות ,עצמו המציע זולת ,שלישיים בצדדים המתקיימים רכיבים ב"וכיו 

 .ב"וכיו אליו קשוריםה תאגידים ,מנהליו ,מניותיו בעלי ,רק 

במכרז זה  התאריכים ריכוז בטבלת כמפורט הוא ההצעות להגשת האחרון המועד 0.9/

 תתקבל לא זה למועד עד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה  )פרק ב' סעיף ה'( 

 .לדיון תובא ולא

ים המכרזעל גבי מסמכים המפורסמים באינטרנט באתר  והצעת את יגיש המציע 0.02/

 של המכון. 

 :שונות .5/

 לשםמפורסמים  והם המכון   של ורכוש הם המכרז מסמכי כל כי ,בזאת מובהר 5.0/

 לצורך שאינו המכרז במסמכי שימוש ה כל עשי לא  .ת למכרז הצעו והגשת הכנת 

 .במכרז זה  ההצעה הגשת 

 בתי של והבלעדית המקומית לסמכותם מסור יהיה המכרז נושא סכסוך כל /.5/

 בעניינים שיפוט סמכות תהא לא אחר משפט בית ולשום ,יפו  אביב בתל המשפט 

 .אלה 

 

 :והודעות כתובות .6/

 על .המציע ידי על שיצוין הנציג עם זה למכרז בקשר המגעים את נהלי המכון  6.0/

הגשת ההצעה  ממועד החל ,המקובלות העבודה בשעות להשגה זמין להיות הנציג 

 זמין המציע נציג היה לא .פיו על ההצעה של תוקפה תקופת לתום ועד ,למכרז 

 אי של במקרה המלאה והאחריות ההודעה מחובת המכון פטור  האי ,כאמור 

 .בלבד המציע של תהא למציע הודעה מסירת 

 וונוחיות ודעת שיקול לפי ,ל"בדוא או בפקסימיליה או בדואר תשלחנה הודעות /.6/

 ימי שני תוך ליעדה הגיעה כאילו תיחשב בדואר החשנשל הודעה .המכון  של 

   השעה עד ל"בדוא או בפקסימיליה שנשלחה הודעה .המשלוח ממועד עבודה 

 יום שאינו ביום נשלחה ואם( משלוחה ביום ליעדה הגיעה כאילו תיחשב  16:00 

 .(משלוחה יום שלאחר הראשון העבודה ביום – עבודה 
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 פרק ה' 

 טכני מפרט
 

הגינון  עבודות הזוכה לספק במסגרת -להן פירוט השירותים הנדרשים אשר יהא על המציע
 .במכון, במועדים ובאתרים השונים ברחבי המכון

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, באחריות הקבלן לקיים את כל סעיפי 
 נספח זה:

 :כנית עבודהבניית ת .0
 

כנית עבודה מפורטת חוזה ההתקשרות עימו, תיום מיום חתימת  30הזוכה יכין בתוך   0.0
 האתרים והשטחים ברחבי המכון והכלולים במכרז.המתייחסת לכל 

כנית העבודה תכלול את מהות העבודה, מועדים, היקף ציוד ואמצעים, אופן פינוי ת  /.0
יה, עצים, שבילים בתוכנית העבודה המצב הקיים ) דשא, צמח יתוארפסולת. כמו כן 

 ומערכות השקיה(.

 עבודות הגינון והטיפול בגנים כוללות: ./

 
, עיבודי הקרקע, עישובים וניקוי השטח, טיוב ודישון, ותחזוקת מערכות ההשקיה השקיה 0./

הגנת הצומח, הדברת עשבים, טיפולים שוטפים בעצים, בשיחים וצמחים לסוגיהם, גיזום 
פעמיים בשנה  ים והגנתם, שתילת פרחי עונהיועיצוב טיפולים בדשאים, שתילת מילו

 מפסולת תרבותית וצמחית בכל שטח המכון.ון , ניקוי הגן ושטחי הגינבהתאם לעונות 
כל תקופת עבודתו במכון לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת  הקבלן יהיה אחראי /./

שעות, משעת גילוי התקלה, נזילות, דליפות, ופיצוצים  44ההשקיה. עליו לתקן תוך 
 בצנרת, ותקינות אביזרי ההשקיה.

ות באובדן כמויות גדולות, יש לתקן מיד עם גילויים או להפסיק כתקלות רציניות הכרו 3./
את זרימת המים עד השלמת תיקון התקלה. חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים. 

יספק הקבלן ויתקיים צורך בהשקיה במקומות בהם אין מערכת השקיה קבועה וסדירה 
 ויתחזק מערכת השקיה ניידת.

בחומרים בצע הדברות וטיפולים לבאחריות הקבלן לאתר ,לזהות מחלות ומזיקים ו  0./
 המאושרים ע"י משרד החקלאות .

 

 השקיית הדשא: .3

 
כנית פעולה שהוכנה מראש בשעות מותרות להשקיה בהתאם על פי ת ההשטח יושק 3.0

 לעונות השנה צרכי המקום והצמחייה תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים ועל פי
על מילוי כל החוקים, . הקבלן יקפיד  וןהנחיות משרד החקלאות ויועץ הגינון מטעם המכ

 הצווים התקנות וההוראות של רשות המים ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.
מרווח ההשקיה מותנה בטמפרטורה, רוחות, מיקום הדשא ואופן השימוש ומצב  /.3

מים קטנות על מנת למנוע נגר המדשאה וכו'. בשטחים משופעים יש להשקות במנות 
 עילי.

 מערכת של המתמדת ותקינותה לתחזוקתה במכון עבודתו תקופת כל אחראי יהיה הקבלן 3.3
 ופיצוצים, דליפות, נזילות, התקלה גילוי משעת, שעות 44 תוך לתקן עליו. ההשקיה

 .ההשקיה אביזרי ותקינות, בצנרת
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 הטיפול במדשאה: .0

 
כיסוח הדשא יבוצע באמצעות טרקטורון כיסוח עם סל איסוף, סכיני הכיסוח יהיו  0.0

ימים  7 –מושחזים ומפולסים, וסל האיסוף יהיה מושלם ותקין. הכיסוח יבוצע עד אחד ל 
 ימים לאחר ההשקיה(. 3נימום ילא לאחר השקיית הדשא )יש להמתין מ

במקרה של איחור כתוצאה מכוח עליון  .מנוף הדשא הירוק 20%הכיסוח יוריד מקסימום  /.0
 ו/או עיקוב המזמין ו/או נציגו )בכתב( יש להוריד בהדרגה את הכיסוח לגובה הנדרש.

 

 דישון וטיוב: .5

 
ן איטי תמס מסוג "מולטיגרין" או בונה מדשאה שווה ערך במרווחים דשטיוב הגן יבוצע ב 5.0

 מקצועי מטעם המכון.שיקבעו על פי הפורמולה ונציג 
 ק"ג לדונם בעיתוי שיקבע על ידי היועץ ויינתנו בכתב. 45דישון באמון גופרתי בכמות של  /.5
 יועץ ינתנו על ידייכל החומרים יהיו חומרים העומדים בתקן מחייב ועל פי הוראות ש 5.3

 .מקצועי
 

 טיפול בעצים: .6

 
 הגנת הצומח וטיוב כנדרש. ,איחוי וסניטציה ,סמיכה ותמיכה ,עיצוב וגיזום 6.0
 כל נושא הגיזום הן הבסיסי והן העונתי יעשו על פי הנחיות היועץ. /.6

 

 :שיחים בני שיח, פרחים וורדים .2

 
 הצמחייה תטופל ברציפות בעבודת ניקוש, קלטור, גיזום טיוב וכל הנדרש.  2.0
הקבלן אחראי לכך ששטחי הגן והקמפוס יהיו נקיים מפסולת, לכלוך, מעשבי בר, חד או  /.2

רב שנתיים. עשבי הבר יודברו בעידור קלטור תיחוח או ריסוס בקוטלי עשבים מאושרים 
על ידי חוברת המלצות לפי סוג הצמחייה. הקבלן יקפיד על פליחה וקלטור ושבירת קרום 

משטחים של צמחי ת המים ) גשם או השקיה( למעט הקרקע העליון שנוצר עקב פעול
 כיסוי לאחר שהקרקע כוסתה.

 חים עונתיים בהתאם להוראות המכון.ילה של פרתשפעמיים בשנה  2.3
 

 כללי .8

 
למניעת רעש, הפרעות  כוןעבודת אחזקה יבוצעו תוך התחשבות מרבית בצרכי המ 8.0

 בתנועה, הרטבת שבילים, כבישים ומדרכות.
 .המכון לממונה מטעםמיוחד בין הקבלן בתיאום ובסיכום  חלקות חדשות יבוצעפיתוח  /.8
יפונו מדי יום עם מרצפות ומדרכות בגן יישמרו וללא סחף אדמה האשפה מהאשפתונים  8.3

  החלפת שקיות האשפה .
 פינות האשפה והגזם תשמרנה תמיד נקיות. 8.0

 

 כוח אדם: .9

 
 פעילות  עובדים בעת 2-מנהל ו שעות( . 8בני  שבועימי עבודה ב  5)עובד  4מינימום   9.0

 המצריכה כ"א מוגבר.        
 עובדי הגינון יהיו מנוסים בקיאים בעבודות הנדרשות.  /.9
 הקבלן מתחייב לאמצעי קשר זמינים.  9.3
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 ציוד וחומרים: .02

 
ת כל הציוד הכולל כלי עבודה וציוד מיגון כקבוע בתקנות באחריות הקבלן לספק א 02.0
 הבטיחות. 

 
באחריות המכון לספק את כל הציוד המפורט מטה בהתאם לתוכנית העבודה ו/או  /.02

 הוכחת צורך על ידי הקבלן:
של מערכות תיקון והשבחה מערכות ההשקיה,  מחשוב, אביזרים וציוד צנרת 0./.02

 .ההשקיה
 ושתילי פרחים עונתיים.צמחים  /./.02
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  פרק ו'

 מפת הקמפוס 

 השטחים המסומנים בצבע חרדל מהווים את שטחי הגינון () 
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 פרק ז'

בכל מקום שכתוב  בטיחות לקבלן גינון ואחזקת שטחי ציבורהנוהל 
 מנכ"ל לתקן להנהלת המכון או הגדרת תפקיד אחרת

 (מכון טכנולוגי חולון  HITמכון -הנחיות והוראות בטיחות בקשר עם מתן שירותי גינון ב)

 כללי             

       פרק זה הינו תקציר הבא להנחות גורמים פנימיים וגורמים חיצונים לגבי דרישות  .0

 המכון, על מנת למנוע פגיעות                      הבטיחות מאת הקבלן המעניק שירותי גינון בשטח                     

    נספח הבטיחות הנלווה לפרק זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה בנפש וברכוש.                    

 לקיים כל סעיפי נספח הבטיחות בפרק זה. –באחריות הקבלן  ההתקשרות.                   
 

 מתן שירותי גינון במכוןהנחיות והוראות בטיחות ל.    /     

               ים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י פקודת יל הקבלן לקע  4.4                   
 הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התקנות והכללים. כמו כן על הקבלן לחתום על              
   טרם תחילת הענקת השירותים בשטח  –הצהרת הבטיחות בנספח א' לפרק זה              
 האתר.             

 .והגהותעל הקבלן להקפיד על קיום כללי הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות   4.4     

   כל המכונות, ציוד, ורכב בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ובעל אישור של בודק    4.3     

 וי אחר, לרבות של משרד התחבורה.ך לפי העניין, או כל רישממוס             

 יש להשתמש בציוד מגן אישי כקבוע בתקנות לרבות בגדי מגן, נעלי בטיחות, כובע   4.2     

 כציוד מגן אישי בסיסי חובה. –מגן ואפוד זוהר             

    מפגעים זמניים, חובה על הקבלן  ייווצרותבקש/תוטל על הקבלן מטלה בה מהיה ו  4.5     

 לתחם/לגדר את שטח העבודה ולסמנו באמצעות שלטי אזהרה. כל אתר עבודה בו             

     יתואמו עם ממונה הבטיחות  –מתקיים סיכון בטיחותי, התיחום, הגידור וצורתו             

 של המכון.            

  בעל רישיון  נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן או עובדיו תיעשה על ידי  4.6    

 מתאים על פי חוק.           

  יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי העבודה וכל חומר עם   4.7    

 סיום העבודה.           

 אין להשתמש ללא רשות ממנהל המשק במכון/בא כוחו, בכל ציוד של המכון.  4.8    

  .48שגילם מתחת לגיל אין להעסיק בעבודה נערים   4.9    

   בכל מקרה בו נגרם נזק לציוד או מבנה של המכון יש לדווח על כך למנהל המשק  4.40  

 במכון.           

    היה ונדרש לצורך ביצוע העבודה שימוש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים, יש  4.44  

 מראש.להודיע על כך לממונה על הבטיחות ולקבל אישורו            
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 מי אין להבעיר אש בשטח המכון ללא קבלת אישור מראש ממנכ"ל המכון ו/או   4.44  

  מטעמו.           

  הנחיות נוספות .3 

    על הקבלן לקיים מפגש ראשוני עם מנכ"ל המכון ו/או מנהל המערך    3.4

 לקבל אישור לתחילת העבודה.והלוגיסטי  של המכון         

 להפסיק כל  מטעמה וממונה הבטיחות הנהלת המכוןבסמכות    3.4

 כללי הבטיחות מקרה של חריגה ו/אן אי הקפדה על עבודה של הקבלן ב        

 הנדרשים.        

  הקבלן מתרחש מקרה אסון, ידווח  במידה ובמהלך אספקת השירותים ע"י    3.3

 של המכון, למנהל  לממונה על הבטיחותלמנכ"ל המכון, על כך מידית         

 למנהל נהל במכון, למנהל המערך הלוגיסטי במכון וכן משאבי אנוש ומ       

 ההנדסה במכון ולמפקח עבודה במשרד העבודה והרווחה.       

 הצהרת הקבלן.         0 

 , שירותי גינוןללמכון טכנולוגי חולון  הצעהני החתום מטה קבלן גינון הנותן אא.            

 מצהיר בזה כי הובאו  עובדים לצורך אספקת השירות למכון,  ______  עסיק מ                

 מכון טכנולוגי חולון  HIT   –לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים, כנהוג ב                 

 ונהירים לי ולעובדי  הסיכונים האפשריים בשטחי המכון.                

  על פי כל  והגהותהריני מתחייב שאני ועובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות  ב.            

 דין סדרי העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות נציגי מנכ"ל המכון,                 

 או מי שהוסמך על ידם. –מנהל המערך הלוגיסטי והממונה על הבטיחות                 

       בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו/או לקבלני המשנה מטעמי את הנחיות אני מצהיר  ג.            

 הבטיחות.                

 אני מצהיר בזאת כי בידי כל הביטוחים הנדרשים בהתאם לחוק, כולל כיסוי  ד.            

 ביטוחי לעובדים ולצד שלישי.                

 הלוגיסטי, להיכנס לכל מחסן או אני מתחייב לבקש היתר מראש מנציג המערך  ה.            

 זאת  בסיכון.  כלהמוגדר כסגור, לרבות אתרים המוגדרים  מתקן, אחר במכון,                

 לשם ביצוע עבודתי במקום.               

 

 _____________________ שם הקבלן:  

 הקבלן:___________________כתובת   

 טלפון הקבלן:___________________  

 _ חותמת הקבלן:_______________________________ חתימת הקבלן:  
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 פרק ח' 
 נספחים  –הצעת המציע והצהרותיו 

 רשימת נספחים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתום על ידי  המסמך נספח

 עו"ד . טופס הצהרת המציע . א

 המציע  קבלני משנה וממליצים  -נתונים והמלצות ב

 עו"ד . אישור זיהוי הבעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון . ג

 רו"ח  אישור רו"ח מבקר אודות מחזור כספי  ד

תצהירים  בדבר  היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים  ה

 זרים ,תשלום שכר מינימום .

 עו"ד .

מנכ"ל/ סמנכ"ל המציע  בתנאי הסף .הצהרת המציע על עמידה  ו

 מאושר ע"י עו"ד.

משרד תשלומי שכ"ל  קבלה על תשלום דמי השתתפות . ז

 במכון 

יו"ר ועדת המכרזים  הודעה על זכייה במכרז  ח

 במכון 

אישור קיום ביטוחים )צד ג', חבות מעבידים , אחריות  *

 ראה דוגמא בנספח ב' להסכם ההתקשרות  – מקצועית (

 הביטוח . חברת

יוגש ע"י הזוכה במכרז בלבד ) נוסח כתב ערבות ביצוע *

ראה דוגמא בנספח  – (.לאחר קבלת  ההודעה על זכייתו 

 ב' להסכם ההתקשרות

 בנק 
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 מציע של הצהרה טופס -נספח א' 
 

 :כי ,בזאת מצהירים ,_______________________ אנו 

   או/ו ותנאיה סעיפיה כל את הבנו ,נספחיה כל על זו בקשה מסמכי את רב בעיון קראנו. 4
 .שבספק נושא כל לגבי הבהרות קיבלנו    
 
 .  הננו מצהירים כי אנו בעלי ניסיון של _________ שנים בתחום הגינון בחברות ומוסדות בעלי      4

 שיעור דומה למפורט בהצעה.     
 
           ללא כמפורט הבקשה דרישות כל את למלא ומתחייבים הבקשה תנאי לכל מסכימים אנו. 3

   אשר ובמועדים  המכון רצון לשביעות ,ובמיומנות במומחיות ,ביעילות ,בדייקנות ,הסתייגות    
 והנספחים ,ההצעה ,הבקשה להוראות בכפוף והכל ,ויד על ייקבעו    
 
   הסכמה ללא ,חלקן או כולן ,הבקשה תנאי לפי חובותינו או זכויותינו את לזולת נעביר לא. 2

 .המכון   של ומראש בכתב    
 
  אופציה לממש תחליט המכרזים שוועדת אימת כל הערבות תוקף את להאריך מתחייבים אנו. 5

 .ההליך של תוקפו להארכת    
 
    __________________ גב/מר יהיה לבקשה מטעמנו הקשר איש. 6
 

             __________________תובתכ                    __________________טלפון    
 

 _________________למיי -אי _______________                 סלולרי    

________________________________________________________ _ 

 

 כתובת _______________ ________________  חתימה י/מורשה של מלא שם

 

 סלולרי __________________ טלפון מספר _____________ 

 

 ________________ וחותמת חתימה

 

 הדין עורך אישור

 כי ,ת/מאשר ד"עו _______________________________ ,מ"הח ניא

 י"ע ה/עצמו תה/שזיהה'___________________ גב/מר פני ב ה/הופיע___________ביום

 מס' __________________ .ז.ת

 הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי ,אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי 

 .דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם ,כן תעשה/יעשה לא אם בחוק

 ______________וחותמת חתימה שיוןיר' מס  ______________יךתאר
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 'בנספח 
 

 קבלני משנה וממליצים  -נתונים והמלצות
 

 קבלני משנה שיועסקו ע"י המציע לטובת המכון .  ./

 

 ממליצים: 

 

 

 

 

 

 

 

תחומי  שם קבלן המשנה

 התמחות

 שנות' מס ניסיון פירוט

 הניסיון

 כתובת ומספר טלפון

     

     

     

     

     

 המציע עם עובד2עבד הלקוח שם

 :בשנים

 קשר איש' טל
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 רשימת לקוחות ממליצים .3
 

 שם מלא של מורשי/ה חתימה ______________________ כתובת ___________________

 טלפון מס'________________ טל' סלולרי ______________ 

 חותמת  + חתימה _______________

 

 ___________________שם מלא של מורשי/ה חתימה ______________________ כתובת 

 טלפון מס'________________ טל' סלולרי ______________ 

 חותמת  + חתימה _______________

 

 שם מלא של מורשי/ה חתימה ______________________ כתובת ___________________

 טלפון מס'________________ טל' סלולרי ______________ 

 _____חותמת  + חתימה __________

 

 

 שם מלא של מורשי/ה חתימה ______________________ כתובת ___________________

 טלפון מס'________________ טל' סלולרי ______________ 

 חותמת  + חתימה _______________

 

 שם מלא של מורשי/ה חתימה ______________________ כתובת ___________________

 טלפון מס'________________ טל' סלולרי ______________ 

 חותמת  + חתימה _______________
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 'ג נספח
 

 אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון 
 

 ________________ תאריך

 ________________________ מרחוב ______________ ח"רו/ד"עו מ"החאני 

 :כדלהלן בזאת מאשר

   _________________________ מורשה עוסק /התאגיד של ח"רו/ד"כעו משמש הנני .4

 __________________ מורשה עוסק/תאגיד 'מס

 

 :הינם מורשה עוסק /התאגיד בשם חתימה מורשי .4

 

 ת.ז_______________ ___________________________ .א

 ת.ז_______________ ___________________________ .ב

 ת.ז_______________ ___________________________ .ג

 

 .מורשה עוסק /התאגיד את מחייבת מהםחתימת ___ 

 

 הערה 

 י"ע חתום מפורט אישור לצרף יש ,לעיל המתכונת מן שונות בתאגיד החתימה שזכויות במקרה

 .ח"רוה או ד"עוה

 :הינם התאגיד בעלי .3

 ______________ת.ז ___________________________ .א

 ת.ז._________________________________________ .ב

 ת.ז. _________________________________________ .ג

 מורשיך מתו זה הינם  מכרז מסמכי על החתומים החתימה מורשי כי ,בזאת מאשר הנני .2

 :המכרז מסמכי על בפני חתמו הם וכי ,לעיל המפורטים החתימה

  _________________________ .א

 _________________________ .ב

 ____________________________ .ג
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 כל או/ו מיוחד מנהל או/ו מפרק או/ו נכסים כונס מונה לא תאגידחברה/ ל כי ,בזאת מאשר אני .5

 נכסי על עיקולים הוטלו לא וכן ,  רעוןיפ חדלות חשש על להעיד כדי בו יש אשר אחר מינוי

 להעיד בהן יש אשר דא כגון נסיבות כל ולא משפטיים הליכים נגדו ננקטו ולא תאגידעוסק/ ה

 .חי כעסק התאגיד של קיומו להמשך חשש על

 

 :נוספות הערות

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________

______________ 

 

 חותמת וחתימת עו"ד/ רו"ח __________________________
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 נספח ד'

 אישור רו"ח מבקר אודות מחזור כספי

 

 לכבוד 

 מכון טכנולוגי חולון )ע"ר(

____________________________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי אני רו"ח 

 הפעילות העסקית של  ______________ )להלן: "המציע "( לנושא מכרז זה.

 

 היה :  4040-4044היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת מהשנים  .4

 : _________________ש"ח .4040בשנת  א. 

 _________________ש"ח .: 4044בשנת  ב. 

 : _________________ש"ח .4044בשנת  ג. 

 

 

 בכבוד רב,
 
 

___________  ________________   ____________________ 
 כתובת ומס' טלפון      שם מלא    תאריך  

 
 
 

         ______________ 
 חתימה וחותמת          
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 'ה נספח

 מינימום שכר ותשלום זרים עובדים העסקת בגין הרשעות העדר תצהיר

 לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,___________ .ז.ת __________________ מ"הח אני .4

 בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי ,האמת את

 :כדלהלן

 להתקשר המבקש המציע שהוא ,____________________ בשם זה תצהיר נותן הנני .4

 . ביצוע עבודות גינון במכוןמכון טכנולוגי חולון )ע"ר( בהקשר למכרז מס _____    HIT עם

 .המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר אני .3

 ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו ,זיקה בעל המונח של משמעותו ,זה בתצהיר . .2

אני מאשר/ת כי הוסברה לי  .(ציבוריים גופים עסקאות חוק" :להלן-1976 (ו"התשל

 משמעותו של מונח זה ואני מבין/ה אותו . 

   .בישראל הרשום תאגיד הינו המציע .5

 חוק או/ו זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא אליו זיקה ובעל המציע  .6

 .) המציע מטעם "להגשה מועד" :להלן (ההצעות להגשת האחרון למועד עד מינימום  שכר

 זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר דין בפסק הורשע אליו זיקה בעל או המציע .7

 למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה וחלפה מינימום שכר חוק  או/ו

 .ההגשה

 זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע .8

 ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ולא מינימום שכר חוק או/ו

 .ההגשה למועד

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן ,חתימתי להלן ,שמי זה

 ____________וחותמת חתימה ________________שם ___________תאריך

 הדין עורך אישור

 ______ ביום כי ,ת/מאשר ד"עו ,_______________________________ מ"הח אני

 ואחרימס' _________  .ז.ת י"ע ה/עצמו תה/שזיהה _____________ 'גב/מרפני ב ה/הופיע

 לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי ,אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו

 .דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם ,כן תעשה/יעשה

 תאריך __________ שם ומשפחה  _____________  חותמת וחתימה __________ 
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 'ו נספח

 הסף בתנאי עמידה על המציע הצהרת

 ולהתחייב לחתום המוסמך ________________ ז.ת_____________________ מ"הח אני
 אחרת האמת את לומר עלי כי ,שהוזהרתי לאחר ,("המציע" ,להלן)__________________בשם

 מכרז לצורך הבקשה של הסף בתנאי עומד המציע כי מצהיר ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה
 מכון טכנולוגי חולון :  HIT של לביצוע עבודות גינון בשטח

 ע ____________________המצי של ל"סמנכ או ל"מנכ בתפקיד המשמש מ"הח אני .4
 : כי בזאת להצהיר הנני .4

 ברציפות האחרונות השנים בחמש לפחות גינון  בעבודות העוסק כעסק קיים המציע .3

(4008-4044.) 

עבודות גינון במוסד ציבורי או בשטח עירוני או אחר במהלך השנה הקודמת  ביצע המציע .2

 .הדומה במידותיו בהרכבו

: באתרים הבאים 4009-4043 השנים ביןעל ידי המציע  בוצעו אשרגינון  עבודות פירוט .5

 :)כמפורט בתנאי הסף(

 שם וטלפון איש קשר באתר   שם האתר וכתובתו  מס"ד 

4   

4   

3   

2   

5   

 .אמת בהצהרתי והאמור חתימתי זו שמי זה 

 ימה __________________וחת תתמוח ____________שם ___________תאריך 

 

 דין עורך אישור

 בפני   ה/הופיע________________ ביום כי  ,ת/מאשר ד"עו __________________מ"הח אני

 ואחרי ________________ז.ת י"ע ה/עצמו תה/שזיהה  _____________________'גב/מר

 לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי ,אמת להצהיר עליו כי ה/שהזהרתיו

 .דלעיל תצהיר על בפני ה/חתם ,כן תעשה/ייעשה

 ___________וחותמת חתימה _____________שיוןיר 'מס __________תאריך
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  ז' נספח

 HITעבודות גינון ב       _22/2/200' מס במכרז השתתפות דמי אישור על תשלום

  מכון טכנולוגי חולון

 _______________________________: המציע שם

 .)חדשים שקלים מאות  חמש :במילים)  ₪ 005:  לתשלום הסכום

 .שיוגשו המכרז למסמכי תשלום שכ"ל  ממדור שנתקבלה הקבלה והעתק זה טופס לצרף יש

 :הבאות מהאפשרויות באחת לבצע ניתן התשלום את

 תשלום  במדור(" ר"ע) חולון טכנולוגי מכון  H.I.T" לפקודת משוכה בהמחאה או במזומן .0

 .ל"שכ

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

_______________ 

 :/2262/20אישור על תשלום דמי השתתפות במכרז מספר 

  .₪  500על תשלום במזומן / המחאה בסך  ______________ 'מס קבלה

 

 .______________ ל"שכ תשלום מדור וחותמת חתימה

 שמר במדור שכ"ל(.)עותק מאישור זה י
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 ' חנספח 

 . מכון טכנולוגי חולון HITעבודות גינון ב  -     22/2/200' מס הודעה על זוכה במכרז
 

 : ________לכבוד                                                                                                    תאריך

______________ 

 

, החליטה ("המכון" להלן) חולון טכנולוגי במכון המכרזים ועדת כי לכם לבשר שמחים אנו

לעבודות גינון ב  הצעתכם את  לקבל__________________,  מיום בהצעתכם עיון לאחר

HIT מכון טכנולוגי חולון. 

  הצעתכם הגשת לאחר שגובשו ותיוההנח התיקונים, השינויים, לסכומים כפופה זו הודעה

 מפורטים להלן: ואשר

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

    ______' ______________גב/למר_________  בחדר למשרדנו לסור נדרשים הנכם

 ימים. 7)טלפון __________( בתוך 
 

 עם, המכרז למסמכי__________  סעיף להוראות שבהתאם, לכך מופנית כםלב תשומת

. המכרז נשוא השירותים עם בקשר חוזיים יחסים המכון לבין ביניכם נוצרו, זו הודעה קבלת

, הזמנה בקבלת או/ו חוזה על או/ו זה מסמך על בחתימתכם מותנים אינם אלה יחסים

 ועדת שמואל גולדברג יו"ר ידי מר ל להמציא עליכם. המכרז במסמכי קבועים ותנאיהם

 . במכרז הקבועים המסמכים את ימים 7 בתוך, המכרזים במכון טכנולוגי חולון 

, חייב לא אך, המכון רשאי, המכרז מסמכי להוראות שבהתאם לכך מופנית לבכם תשומת

 .ימים  7 בתוך למזמין האמורים המסמכים כל את תמציאו לא אם זכייתכם את לבטל

 

 ,רב בכבוד

 יו"ר ועדת המכרזים 
   H.I.T   חולון טכנולוגי מכון 
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 פרק ט' 

 (ונספחיו  הסכם)

 .חולון טכנולוגי מכון HITלביצוע עבודות גינון ב  התקשרות הסכם

 

 ה, ביום________ בחודש_________ תשע"חולוןשנערך ונחתם ב

 ביום ________ בחודש ________ בשנת __________

 580322409המכון הטכנולוגי חולון עמותה מס'  HITבין: 

 )שיקרא להלן לשם הקיצור בשם "המכון"(

 58404חולון, מיקוד 

 מצד אחד;                                                        

 לבין : ____________________________________________

  מצד שני;                                      ("הספק": )להלן

כמפורט במכרז המהווה  בעבודות שוטפות של גינון בשטח המכוןוהמכון מעוניין  הואיל: 

 (;"המכרז" :בלתי נפרד מהסכם זה והמצורף לחוברת ההתמחרות. )להלן חלק 

על לעבודות גינון בשטח המכון, כזוכה במכרז  004/4042 'מסוהספק, נבחר במכרז והואיל: 

 והכמויות המצוינות במפרט המצורף למסמכי המכרז .פי הדגמים 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי: .0

 המכרז על כל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.מסמכי   .א

פרשנות ההסכם, לרבות ההצעה, תיעשה באופן המקיים את דרישת המכרז המפורשות  .ב

 ביותר. הוהמשתמעות בצורה המלא

 תרות שבהסכם זה משמשות לנוחות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.הכו .ג

 הגדרות: ./

    מסמכי ההזמנה ובמפרט הטכני )פרק ה'(מפורט בכ ",עבודות גינון" .א
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 מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה .3

 ונספחיו )ערבות ביצוע + ביטוח(. כתב המכרז .א

 המחיר של הספק, על נספחיה השונים.חוברת הגשת הצעה הכוללת את הצעת  .ב

 המיטיב עם המכון. במקרה של סתירה בין המסמכים הם יפורשו באופן .ג

 :מועד תחילת עבודה  -ביצוע תקופת  .0

 יום מקבלת ההודעה על הזכייה במכרז. 45-לא יאוחר מ

 התחייבויות והצהרות הספק: .5

וא הבין אותם ההספק מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, כי  5.4

 בהתאם לכל פרק ה'  -פעול ע"פ הנדרש ממפרט הטכני וכי הוא מתחייב ל  

 התנאים והדרישות של המכרז, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ומיומנות,   

המכון, הכל בכפוף להוראות תואמו עם לשביעות רצון המכון, ובמועדים אשר י  

 המכרז והסכם זה.  

 

 תמורה ותנאי תשלום: .6

מעבודת  שביעות רצון המכוןבומותנה , מדי חודש תשלום המכון לספק יהיה .א

 הספק .

 (זכיה לאחררק להשלמה בהתאם להצעת המחיר )______________סע"התמורה  .ב

הווה את מלוא התשלום לו זכאי הספק מהמכון, ומעבר לתמורה זו, לא תשולם מ

לספק כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר עוד בזאת, כי כל העלויות הכרוכות 

מכון, רכישתם תבוצע באחריות  הספק ועל ידו, , יחולו על הצמחיהעצים ובאספקת 

  והוא יגיש למכון חשבוניות בגינם. 

 . יום מתאריך קבלת החשבונית 25המכון לספק יבוצע בתנאי שוטף + תשלום  .ג

 

 רישיונות והיתרים: .2

ביצוע עבודות הגינון כמוגדר במפרט היתר הדרושים ל/או כל רישיון ו הינו בעלהספק  .א

 בלבד ועפ"י הוראות כל דין. היתרים ורישיונותיפעל עפ"י הוא והטכני )פרק ה'( 

עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מעובדיו, בכל מקרה שהמכון יתבע לדין  .ב

, יהיה בגין מילוי או אי מילוי התחייבותו על פי ההסכם ו/או מסמכי המכרז  שיהא

הספק חייב לשפות ולפצות את המכון בגין כל קנס שיוטל עליו, ו/או כל הוצאה, 

 .על פי דרישה ראשונה של המכון  הפסד ונזק שייגרמו לו עקב תביעה כאמור

הספק מתחייב ליצור ולקיים תנאי בטיחות נאותים ותנאים לשמירת בריאות  .ג

כנהוג וכמקובל  -העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין, ובאין דרישה חוקית

 . 4952 -או כפי שיידרש ע"י מפקח העבודה לפי חוק ארגון ופיקוח על העבודה תשי"ד

 –בודה )נוסח חדש( תש"ל לעניין פקודת הבטיחות בע עבודההספק יהיה מבצע ה .ד

 ותקנות אחרות לפי פקודה זו ו/או כל חוק אחר שעניינו בטיחות בעבודה.  4970
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 יחסים בין הצדדים: .8

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים וכל מי מטעמם כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה  .א

 יוצרים יחס בין המכון לקבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים

 בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד.

, הספק י"ע שיועסק אדם כל כי, מפורשות הצדדים בין ומוסכם בנוסף לכך ,מותנה

 וכי, בלבד הספק של שירות נותן/עובד יהא, שהן נסיבות ובכל ,עמו בהקשר או/ו

 כמי או/ו המכון של כעובד כאמור מועסק או/ו עובד ייחשב לא ואופן פנים בשום

 מקשרי הנובעות ההתחייבויות בכל יישא והספק שהיא צורה באיזה עמו שקשור

 .מועסקיו ובין שבינו ההעסקה

 0996 –אי תחולת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  .ב

הספק מצהיר בזאת, כי לעניין הסכם זה אינו "זכיין כוח אדם" כהגדרתו בחוק  .4

, ובדיני השונים )להלן: 4996 –דם, התשנ"ו העסקת עובדים על ידי קבלני כוח א

 "להלן כוח אדם"(.

במידה וערכאה מוסמכת תקבע על אף האמור לעיל, כי הספק הינו קבלן כוח  .4

אדם, הספק מתחייב לשלם לעובדיו או מי מהם, על חשבונו בלבד, כל סכום 

המגיע להם עקב הקביעה הנ"ל על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 

שות ו/או ועל פי כל דין, ומצהיר כי לא תהיינה לא דרי 4996 –אדם, התשנ"ו 

 תביעות כלשהן מהמכון בגין תשלום סכומים כאמור.

אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הספק לשיפוי ולפיצוי המכון בשל כל  .3

מעביד -סכום שיידרש לשלם עקב תביעה או דרישה בדבר קיום יחסי עובד

 כאמור בסעיף לעיל, לרבות עקב קביעה כי הספק הינו קבלן כוח אדם.

בזאת כי לא יעסיק עובד זר מטעמו אלא בהתאם להוראות חוק  הספק מתחייב .2

 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

4994. 

הספק מתחייב לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות את האמור בכל הוראות דין  .5

 .החלה עליו כמעסיק

 

 קיזוז: .9

לספק כל סכום אשר מגיע לו המכון יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו  .א

 מהספק.

בטרם יעשה המכון שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, ייתן המכון לספק הודעה  .ב

 בכתב בדבר כוונתו לערוך קיזוז.
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 אחריות וביטוח .02

מבלי לגרוע מאחריותם של "מכון טכנולוגי חולון" )להלן: "המכון"( על פי הסכם זה ועל פי  .א
)להלן: "החברה"( תהיה אחראית לכל אובדן, פגיעה, נזק או דין, "______________" 

הפסד לגוף או לרכוש, מכל מין וסוג, ישיר ו/או תוצאתי, שייגרמו ל"מכון" ו/או לעובדיהם 
ו/או לכל הבאים מטעמם ו/או לכל צד שלישי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

מעשה ו/או מחדל של "החברה" ו/או עובדיה לעובדי "החברה" ו/או כל הבאים מטעמה, עקב 
 ואשר מקורם במתן השירותים נשוא הסכם זה.

 

למען הסר ספק, מצהירה "החברה" שידוע לה כי היא מקבלת על עצמה אחריות מקצועית 
בגין כל פעולה שתיעשה על ידה וגם או על ידי מי מעובדיה וגם או על ידי מי מטעמה, בקשר 

או הוראות הסכם זה, וכן לכל פעולה וגם או מחדל שנעשו על ידה עם ביצוע השירותים וגם 
 ו/או על ידי הבאים מטעמה, וכן על ידי עובדיה.

 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיה של "החברה" על פי הסכם מתן שירותים זה ועל פי דין,  .ב
"החברה" מתחייבת לשפות את "המכון" מכוח פסק דין שלא עוכב ביצועו לרבות הסכם 

ש"החברה" היתה שותפה לו ונתנה את הסכמתה בחתימתה בגין כל תביעה שתוגש פשרה, 
כנגדו בשל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד להם אחראית "החברה" כאמור לעיל, שנגרמו 
ל"מכון" ו/או אשר "המכון" עלול לשלם בגינו וכן בכל ההוצאות ש"המכון" נשא בהן או עלול 

פגיעה, נזק או הפסד כאמור, הכל מבלי לגרוע מזכויות לשאת בהן בקשר לתביעה בגין אובדן, 
"המכון" על פי הסכם זה ו/או על פי דין, לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד ש"המכון" 
מתחייב להודיע ל"חברה" בהקדם אודות קבלת תביעה בגין האמור בפרק זה ולאפשר 

 עה כאמור.ל"חברה" להתגונן בפניה ולשתף עימה פעולה בהתגוננות מפני כל תבי
 

מוסכם ומוצהר במפורש כי על "המכון" לא תחול כל אחריות שהיא כלפי "החברה" בשל נזק  .ג
הנגרם לרכוש של "החברה", ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם לכל נזק עקיף ו/או 

 תוצאתי, למעט נזק שנגרם על ידי "המכון" ו/או עובדיו במתכוון.
 

מבלי לגרוע מאחריותה של "החברה" על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייבת "החברה"  .ד
לפני מועד תחילת השירותים נשואי הסכם זה, לערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת 

להסכם )להלן: "אישור ביטוחי החברה"(,  4הסכם זה את הביטוחים המפורטים בנספח 
, בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן: "ביטוחי המהווים חלק בלתי נפרד ממנו

 החברה"(., אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל:
 ביטוחי "החברה" .4

 : ביטוח רכוש4.4.4

 : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי4.4.4

 : ביטוח חבות מעבידים4.4.3

 : ביטוח אחריות מקצועית4.4.2

 

ם, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם על "החברה" להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשי .ה
 זה בתוקף ולגבי ביטוח אחריות מקצועית, כל עוד חלה על "החברה" חבות חוקית. 
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"החברה" מצהירה, כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "המכון" בגין נזק  .ו
הביטוחים שהיא זכאית לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי 

שנערכו לפי נספחי אישורי ביטוחי ה"חברה", והיא פוטרת בזאת את "המכון" מכל אחריות 
 לנזק כאמור. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

 

למען הסר ספק  מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה  .ז
רה", הינם  בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על "החברה", ובאישור עריכת ביטוחי "החב

ועל "החברה" לבחון את חשיפתה לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. "החברה" 
מצהירה ומאשרת כי היא תהיה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי "המכון" ו/או 

 .מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור
 

ביטוחי "החברה" יכסו בין היתר גם את אחריות של "החברה" בגין קבלנים וקבלני משנה  .ח
ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי "החברה" לשפות את "המכון" ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו, בגין כל מעשה ו/או מחדל של "החברה" ו/או מטעמה עובדיה ומנהליה, לרבות 

 ן קבלני משנה מטעמה.כאמור אחריותה בגי
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו השירותים נשוא  .ט
חוזה זה במלואם או בחלקן, יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם "החברה", מתחייבת 
"החברה" לדרוש מקבלני המשנה מטעמה כי פוליסות הביטוח שלהם לא תפחתנה מהמפורט 

 רבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור ביטוחי "החברה".בחוזה זה ל
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי "החברה" היא הנושאת באחריות כלפי "המכון" ו/או  .י
מנהליו ו/או עובדיו, ו/או הבאים מטעמו, בגין השירותים נשוא הסכם זה לרבות שירותים 

לשפות ו/או לפצות את "המכון" ו/או  אשר יינתנו על ידי קבלן משנה, והיא תהיה אחראית
עובדיו ו/או מנהליו ו/או הבאים מטעמו בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין 
או בעקיפין, עקב השירותים שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן או נזק כאמור 

 מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 

למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  "החברה" מתחייבת .יא
האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח במלואן ובמועדן 
ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן העבודות נשוא הסכם זה 

 לה עליו חבות חוקית.ולגבי ביטוח אחריות מקצועית, כל עוד ח
 

היה ולדעת "החברה" יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  .יב
מתחייבת "החברה" לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך, 
שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר תערוך מעבר למצויין לעיל, ייכלל סעיף בדבר ויתור 

זכות התחלוף כלפי "המכון" ו/או הבאים מטעמו, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות על 
התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוח אחריות נוסף או משלים שתערוך 
"החברה", לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות את "המכון", בכפוף לסעיף אחריות צולבת, 

 לפי העניין.
 

החברה" יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל או לצמצם את היקפם ביטוחי " .יג
יום מראש על  60במשך תקופת הביטוח, אלא אם מסר ל"מכון" הודעה בכתב בדואר רשום 

כוונתו לעשות זאת. מבטחי "החברה" יתחייבו כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול 
הימים ממסירת  60כאמור ובטרם חלוף שכאלה לגבי "המכון" אם לא נמסרה הודעה 

 ההודעה.
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ביטוחי ""החברה" יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על  .יד
ידי "המכון" וכי מבטחי "החברה" מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

 –הביטוח התשמ"א לחוק חוזה  59"המכון" לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 
4984. 

 

ללא צורך בכל דרישה או פנייה מצד "המכון", מתחייבת "החברה" להמציא לידי "המכון"  .טו
לפני מועד החתימה על הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה, אישור 
בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח "אישור ביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומן 

 , כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.4 כנספח
מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת ביטוח כאמור, לא תיגרע מהתחייבויות 

 "החברה" על פי הסכם זה.

 

בכל מקרה של אי התאמה בין פוליסות הביטוח של "החברה" לבין האמור בהסכם זה,  .טז
)במידת הצורך( על מנת ולדרישת "המכון", מתחייבת "החברה" לגרום לשינוי הפוליסות 

 להתאימן להוראות הסכם זה.
 

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר  .יז
אחריותה הבלעדית של "החברה" לנזקים באם ייגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה 

 או על פי דין.
 

 

 ביטול ההסכם ופקיעתו: .00

איזו  –לדעת המכון, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי  –אם לא יקיים הספק  .א

 מיםי 5מההתחייבויות שע"פ הסכם זה מכל סיבה שהיא, ולא יתקן את ההפרה בתוך 

מיום שהותרה על כך על ידי המכון ו/או יחזור על ההפרה, יהיה המכון רשאי להביא 

 הסכם זה לכלל סיום בהודעה מיידית.

ת ההסכם הפרה יסודית, יהיה המכון רשאי להפסיק את ההתקשרות הפר הספק א .ב

בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות 

מבלי לגרוע מכלליות סעיף  המכון לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דין.

צוי מוסכם ללא זה, במקרה והמציע יפר את ההסכם הפרה יסודית, המכון זכאי לפי

כל אחד )עשרים אלף שקלים חדשים(. הפרת  ₪ 40,000הוכחת נזק בסך של 

 תהווה  הפרה יסודית של הסכם כולו. המפורטים בהסכם זה סעיפים מה

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו  .ג

פה ובפקס למכון. הודיע כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, יודיע על כך מיד בעל 

י המכון לפי שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הספק או אהספק כאמור, רש

 חלק ממנה.

הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאי המכון  .ד

 עם ספק אחר.דומה גינון להתקשר בהסכם 

קרות אירוע אחד או מותנה ומוסכם בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאילו מיד עם  .ה

 יותר מבין האירועים המפורטים להלן:



 אספקת שירותי גינון בקמפוס מכון טכנולוגי חולון     22/2/200מכרז פומבי מס' 
 
 
 
 

 11מתוך  41עמוד 

 

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לספק ומינויו לא  .4

 יום. 30יבוטל בתוך 

אם יפורק הספק או יכנס להליכי פירוק או אם יפשוט רגל או ימונה נאמן  .4

 לנכסיו.

 ה קלון.אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה שיש עימ .3

 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .2

אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה  .5

 בביצוע העבודה, בלי הסכמת המכון מראש ובכתב.

לעיל לא יהיו למקבלי  45מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף  .ו

ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או למפרק של  הנכסים של הספק

הספק ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם, זכות כלשהי 

 להמשך ההסכם.

)א( לעיל או עם פקיעתו כדין מכל סיבה שהיא לא 45עם ביטול ההסכם כאמור בסעיף  .ז

 או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול. יהיה הספק זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין

 

 

 

 איסור העברת ההרשאה ושעיבודה: ./0

הספק לא יהיה רשאי למשכן את זכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או לשעבדן, לא יהא  .א

רשאי להעביר הרשאה זו, או כל חלק ממנה לאחר ו/או לאחרים, לא יהא רשאי 

לשתף אחר ו/או אחרים בזכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יהא רשאי להרשות לאחרים 

מו יחד או בלעדי, כל זאת להשתמש בזכויותיו שעפ"י הרשאה זו, או כל חלק מהן, עי

בין שהעברה, שיתוף ו/או רשות אלו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה, בין שהיו בדרך 

כלל ובין שיהיו לתקופה מוגבלת, אלא אם כן, יקבל את הסכמת המכון לכך בכתב 

 ומראש.

 הודעות: .03

כל הודעה, שיבקש המכון למסור לספק עצמו או לכל אחד מעובדיו תימסר לידיהם או 

 74שתשלח בדואר רשום לכתובתו של הספק הרשומה מטה ותחשב כאילו הגיעה בתום 

 שעות מעת משלוחה.

 

 עדיפות במסמכים: .00

מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי ההזמנה או המכרז לבין הסכם זה, יחולו  כלב

 המיטיבות עם המכון. הוראות

 שינוי בהסכם: .05

 הצדדים, ובכתב.כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני 

 כתובות הצדדים: .06
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 כמפורט בראש הסכם זה.נו כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הי

 

 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  /,0.      נספחים 02  

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 הספק

 , חולון12רח' גולומב 

 18112מיקוד 

______________________ 

  המכון
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 להסכם ההתקשרות  0 ספחנ

  ביטוחים קיוםל אישור 

           

 תאריך: _________ 

 לכבוד

 מכון טכנולוגי חולון )להלן: "המכון"(

____________ 

 חולון

 ג.א.נ.,

 

 "(החברה")להלן:  ________________אישור על קיום ביטוחים ע"ש הנדון: 

 : "ההסכם"(להלן) מתן שירותי גינון בשטחי "המכון" לבאשר להסכם 

 לתקופה מיום ____________ עד יום ____________      

 

 אנו הח"מ, __________________________ מאשרים בזאת כדלקמן:

 

ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין  אנו

 מתן שירותי ועבודות גינון בשטח המכון לעניין "(, חברה"ה לן)לה" _______________"

________  ומסתיימת ביום _________ ביום  וזאת לתקופה המתחילה"(, שירותים"להלן:"ה)

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "

 

 ________ועד ליום  ________לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  .1
לצורך ו2או תוך כדי מתן השירותים נשוא הסכם כל רכוש אחר לואש מורחב לציוד ביטוח 

" )לרבות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים(, במלוא ערכם )בערכי כינון(  חברהזה על ידי "ה

עקב הסיכונים המכוסים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, מפני אובדן או נזק 

נוזלים והתבקעות צינורות, שבר התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי 

זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס,פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. 

" ו2או המכוןלמען הסר ספק, הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי "

 ם לנזק בזדון., אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרוכלפי הבאים מטעמ

" כמבוטח נוסף, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת המכוןשם המבוטח יורחב לכסות את "

 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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 ________ועד ליום  ________לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  .2
" על פי דין, בגין פגיעה גופנית החברהחבות "המבטח את  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ובסביבתו,  אתראו נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו2או לרכושו של אדם או גוף כלשהו ב

לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ₪ (  ארבעה מיליון ₪ ) 0,222,222בגבולות אחריות ע"ס 

 הביטוח.

: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי -הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ

הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

קבלני משנה ועובדיהם במידה ואינם כלולים ברשימת וכלפי שביתה והשבתה, חבות בגין 

חיים, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  ", בעליקבלןמקבלי השכר של "ה

עקב מעשה  ובגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהמכון" הביטוח מורחב לשפות את "

, ולשם כך יורחב שם המבוטח לכסות את ה" ו2או הבאים מטעמחברהו2או מחדל של "ה

, וזאת בכפוף ם זהלעניין השירותים נשוא הסכ כמבוטח נוסףו2או הבאים מטעמו " המכון"

 לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הביטוח כאמור לעיל, כולל סעיף כי כל אדם שאינו נחשב לעובד המבוטח על פי פוליסה 

 ".החברהלביטוח חבות מעבידים ייחשב כצד שלישי כלפי "

 

 ________ועד ליום  ________לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  .3
בגין פגיעה  הומועסקי הכלפי עובדי החברה"המבטח את חבות " ביטוח אחריות מעבידים

גופנית ו2או מחלה מקצועית או אחרת, העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם ו2או 

לתובע, ₪( מליון )עשרים ₪  2,222,222/בגבול אחריות של  המכון"מתן שירותים עבור "

לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה 

הביטוח מורחב לשפות את  .ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים, וכן בדבר העסקת נוער

א נושא בחובות ו" היה וייטען לעניין קרות תאונת עבודה ו2או מחלה כלשהי, כי ההמכון"

 ".חברהלשהן, כלפי מי מעובדי "המעביד כ

 

 ________ועד ליום  ________לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  .4
בגין חבות על פי דיני מדינת ישראל כלפי צד שלישי בגין מעשה או  ביטוח אחריות מקצועית

 מחדל אשר אירעו 

, לרבות הטעמהבאים מבגין ו2או ו2או עובדיה  החברה"כתוצאה ממעשה רשלנות של "

 מחדל, טעות או השמטה, 

מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית, שנעשו בתום לב, וגרמו נזק גוף או רכוש לצד שלישי 

 ושייגרמו במשך תקופת 

 הביטוח.

 למקרה ולמשך תקופת הביטוח.₪( ארבעה מיליון ₪ ) 0,222,222גבולות אחריות של  1.0
" ו2או חברהמחדלי ו2או מעשי "היתבע בגין י" היה והמכוןשם המבוטח כולל את " /.1

 עובדיה.
הכיסוי תקף רטרואקטיבית החל ממועד התחלת ביצוע ההסכם, אך לא לפני  1.5

 ..(________ )התאריך הרטרואקטיבי
 פוליסות זו כוללת את ההרחבות הבאות: 1.0

 .הוצאת דיבה 
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 .אובדן מסמכים 
 .אי יושר עובדים 
 מכוסה עיכוב ו2או השהייה עקב מקרה ביטוח 

 גילוי:תקופת  1.1
במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי תחול תקופת גילוי 

חודשים נוספים מהמועד בו פג הביטוח בחברתנו, וכל  6נזקים ותביעות מוארכת למשך 

אירוע אשר ארע במהלך תקופת הביטוח  או התקופה הרטרואקטיבית והעלול להוביל 

לך תקופת הביטוח או בתקופה המוארכת,  לתביעה שלגביו תימסר לנו הודעה במה

 יחשב לכל נושא ועניין כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח.

 

 :המצויניםאנו מאשרים כי בכל הביטוחים  .6

" 2או הבאים מטעמם ו2או עובדיהם, כפוף הכון" ו2או "החברההיה "ת"המבוטח" בפוליסה  6.0
 לסעיף "אחריות צולבת".

ות אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח ו2או תקופות נכלל תנאי הקובע כי הפוליס /.6
", בו נהיה רשאים החברהההארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח ע"י "

 חברה"ל" שלחלהודיע על ביטול הביטוח בהתאם להוראות החוק, בהודעה בכתב שתי
 יום מראש.  62" בדואר רשום מכוןול"

 פוץ בכך, יבטל תוקף ההודעה.חי", אם המכוןתשלום ע"י "      

 תידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחוייב 6.5
" בקשר עם ביצוע ביטוח כאמור לעיל, ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים חברה"ה

יום  62שבמהותם מהווים צמצום הגבלה או הקטנת הכיסוי, ללא הודעה מוקדמת של 
 מראש.

תנאי הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מהתנאים הידועים כתנאי ביט  6.0
/205. 

, ובלבד שהאמור בדבר ווכל הבאים מטעמ המכון"המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי " 6.1
 הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

בפוליסות כי הפרה בתום לב של תנאי מתנאי מבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע  6.6

לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן  הו2או עובדי ה", מנהליהחברהפוליסות הביטוח על ידי "

לא  הו2או עובדי המנהלי החברה"הודעה ו2או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי "

 " על פי ביטוחים אלו.המכוןתפגענה בזכויות "

יות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור בכפוף לתנאים ולהסתייגו

 לעיל.

 בכבוד  רב ,

_____________ ___________________       ____________        ____ 

 )תפקיד החותם( )חותמת המבטח(          )שם החותם(           )חתימת המבטח(   
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  /  נספח

  ביצוע ערבות כתב נוסח

 

, הנוסח יוגש ההצעה לפסילת להביא עלולה מהנוסח חריגה ,כלשונו להלן לנוסח להיצמד יש)

  .לאחר קבלת הודעה על זכייה במכרז(

 לכבוד

HIT  )מכון טכנולוגי חולון )ע"ר 

 . 58404מיקוד  305חולון ת.ד.  54רחוב גולומב 

 ,רב שלום

 '___________________מס ערבות :הנדון

 אנו ("הקבלן" להלן) __________________ז.ת/פ.ח _________________ (בקשת י"עפ

 תדרשו אשר )עשרים אלף שקלים ( ₪ 20,000לסך עד סכום כל לסילוק,כלפיכם בזאת ערבים

 קבלן לבחירת התקשרות עם בקשר וזאת המחירים לצרכן למדד צמוד כשהוא  ,החייב מאת

  .  מכון טכנולוגי חולון HITעבודות גינון ב ל

 ,בכתב הראשונה דרישתכם קבלת יום לאחר ימים 7 תוך מקרה בכל ,לפעם מפעם לכם נשלם אנו

 לטעון מבלי או/ו דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי ,המוגדל הערבות סכום בגבול סכום כל

 ובלבד ,מהחייב תשלום תחילה לדרוש או ,לחייב לעמוד שיכול כלשהיא הגנה טענת כלפיכם

 הערבות סכום על יעלה לא ,יחד גם דרישותיכם כל י"עפ לשלמו עלינו שיהיה הכולל שהסכום

 .המוגדל

 ניתנת ולא תלויה בלתי ,חוזרת בלתי ,בתנאים מוגבלת בלתי ,אוטונומית ערבות הינה זו ערבות

 .לביטול

 .__________ תאריך ועד_______ מתאריך בתוקפה תישאר זו ערבות

 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 __________________מס' ___________________בנקל  להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 _______________הסניף כתובת______________ הסניף שם____________ הסניף מספר

 __________________________מלא שם ________________תאריך



 אספקת שירותי גינון בקמפוס מכון טכנולוגי חולון     22/2/200מכרז פומבי מס' 
 
 
 
 

 11מתוך  11עמוד 

 

 נק_____________________________ב _________ _________וחותמת חתימה

 פרק י'

 .מכון טכנולוגי חולון HITעבודות גינון ב  -     22/2/200' מס במכרז הצעה כספית

 תמורה חודשית עבור אזקת גינות _____________________________.

 

 

   כתב כמויות לרכישת צמחים / עצים

 סה"כ מחיר אומדן רכישה לשנה תיאור

 ליטר 4, 3גודל 

 

40,000   

 ליטר 3, 2גודל 

 

500   

 ליטר 40, 6גודל 

 

400   

 צול 4.5, 7עצים גודל 

 

45   

 44רקפות קוטר 

 

450   

 דשא מ"ר

 

400   

  X X סה"כ

 


