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 תוכן עניינים למסמכי המכרז

 
 
 

 המכרז  מסמכי
 

 .למכרז הוראות כלליות -נספח א' 

 .מכרזפות בת תשלה תנאי סף -נספח ב' 

 . לבחירת הזוכה לניקוד רכיבי האיכות והאופן מידה ומשקולות האמות -נספח ג' 

 .אישורים ומסמכים אותם נדרש המציע לצרף להצעה –נספח ד' 

 .יהעבודות גינון והשק מפרט  -חלק א' -'הנספח 

 . 1מרבדי יבלית קרוס לביצוע מפרט מיוחד  -'בחלק  -'הנספח 

 . צמחי בר  ה ושתילתזריע לביצוע רט מיוחד פמ -'גחלק  -'הנספח 

 .תקשרות ם ההסכ -  'ונספח 

 . ם שטחי  טבלת   -נספח ז' 

 . הקבלן חובה של  רשימת ציוד -נספח ח'

 כמות עובדים.-נספח ט'

 . הסףיע בתנאי עמידת המצ -הצעת המציע    -1טופס 

 . כיבי האיכותר  עלומתן ניקוד רכיבי האיכות  -הצעת המציע    -2טופס 

 להשתתפות במכרז. ערבות אוטונומית נוסח   -3 פסוט

 .ביצוע  תרבוח ענוס  -4טופס 

 עדר ניגוד עניינים.היו תצהיר  -5טופס 

 .(מעטפה ב')  המחירהצעת  -6טופס 

 אישור קיום ביטוחים. -7 טופס

 . י"עסק "ח והערת  ימחזור כספבדבר  היר רו"ח צת -8טופס 

 .ות ן מלקוחת רצוושביעון שאל - 9טופס 
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 י גינון למתן שירותי תחזוקה ופיתוח שטח 4/20ומבי פמכרז 

 
 ________חותמת_____________________וחתימה        

 

 
 נספח א' 

 הוראות כלליות למכרז
 
 המכרז ת ועיקריות כלליוהורא .1
 

תחזוקת   תן שירותימלמזמינה בזאת הצעות "( המזמין/  החברה)להלן: " חברת פארק אריאל שרון .1.1

 מסמכי מכרז זה. בכלל להלן ובכמפורט הכל  ן גינו  חיח שטגינון ופיתו

המחולקים    דונם שטחי גינון 290-של כטחים בגודל שלה  תחזוקכה לבצע ויידרש הז  המכרז במסגרת  .1.2

דרש  בנוסף י. , ושטח אקסטנסיביבישטח אינטנסיבי מוגבר, שטח אינטנסילשלוש רמות של אחזקה : 

מפורט  ל ככהון הקיימים ,ני טחי הגבנוסף לשגינון גינות ושטחי  לפתח שירותי הגינון המציע במסגרת 

   .םחישטטבלת – 'פח זובנס במסמכי המכרז 

זה ו/או המופיעים   ם במכרזיהנדרש וכוח האדם   הציוד,  שהשירותיהיה אחראי לכך   המציע הזוכה .1.3

,  וקשות במפרטיםהמב  ותבדריש יעמדו  יידרשו במהלך תקופת ההתקשרות בהצעת המציע אשר 

, בהתאם  ופת ההתקשרות שיקבעו במהלך תקאם לדרישות המזמין הת ב וכן םפסיובטבנספחים 

   ן. זמיהמ לצורכי

 
 מינהלה ות כלליות והורא .2
 

ד, לשון  מנוסחים בלשון יחיד זכר מטעמי נוחות בלב םמכרז זה והמסמכים הנלווים לו לרבות ההסכ .2.1

 לנקבה.   גם מתייחס  יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר

  http://www.parksharon.co.ilתו האינטרנט שכתוב באתר מכרז ללא תשלוםהניתן לעיין במסמכי   .2.2

החל מתאריך    רותהגב' אצל  , תל אביב298דרך חיים בר לב   החברהבכתובת  החברהי במשרד ו/או 

 .03-7398889 כרז במסמכי ה  טלפון לתיאום הגעה לעיון. 09:00 – 15:00בין השעות     19/11/2020

  םפחיבנס  -תנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז ד בכלהמשתתף לעמולהגשת הצעות על כתנאי   .2.3

 כנדרש. במכרז פות השתת ל אוטונומית  תבוערף צרללו ו  ובטפסים

  במקביל להתקשר, הן החברה   של הבמכרז זה כדי לגרוע מזכותעם הזוכה   החברהן בהתקשרות  יא .2.4

  במכרז זהכנדרש  רותלשיעם כל גורם אחר בקשר  עתיד, והן ב  סכם זהפי הלתקופת ההתקשרות על 

 .עדיהבל  השיקול דעתי לפ והכללמכרז זה  גינון י רות והן לשימכרז זה    נשואהן לשירותים  

משום  בבחירת הזוכה,   אין .למכרז ג'בנספח זוכה תהיה כמפורט ה בחירתדירוגם ו ,בדיקת ההצעות .2.5

תהא   ההחברביותר או כל הצעה שהיא, כמו כן   טובההל את ההצעה קבל החברהות של בתחייה

 Bestך של צע הלילב ות,הז הצעות החור בין ה מ תי ת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע הליך של רשאי

& Final ומתן עם המציע הזוכה במכרז ו/או לבצע כל החלטה רלוונטית  -ם, לנהל משאעם המשתתפי

 פוף לכל דין. בכו רש במכרז זהדל שתיכאחרת כ

או בהצעה במחירים בלתי סבירים  רה בלתי סבי לא להתחשב כלל בהצעה שהיאשרשאית  החברה .2.6

תייחסותה לתנאי  איה או בשל חוסר הנתבשל או  רות זה,שיקצה לגרת התקציב שהוממסים ו/או חורג 

 . וכיו"ב מונע את הערכת ההצעה כראוי  הבאופן שלדעת זהמכר
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חלקו,  ב או או את חלקו, לפרסם מכרז חדש בשלמותו, לבטל את המכרז, תהא רשאית  הברחה ן, ככמו  .2.7

  מכרז או שלאאת ה  טללב רההחבאם תחליט   .כיהוצר , הכל על פי שיקול דעתהלבצע כל הליך אחראו 

מכרז ו/או לזוכה כל תביעה  ו לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים בלבצע את ההסכם ו/א 

 . החברהג שהוא כלפי ו טענה מכל סואה ו/שו/או דרי

  ה אינם יוצרים מחויבות מכל סוג ומין שהוא מצדעל זכי השתתפות במכרז וקבלת תנאיו וכן הודעה  .2.8

ום על ידי מורשה  תקשרות חתרק הסכם ההאחרים ו  משתתפיםה  כלפי כלפי הזוכה או הברהח

 יחייב את הצדדים.   החברההחתימה של 

חייבות אחרת הכלולים במסמכי  לכל הצהרה או התרז, ובנוסף מכב עי ה על ידי המצעם הגשת הצע  .2.9

כל  יבות מצדו לתחיוה  שורכמוה כאי ועצם הגשת ההצעה על ידכי או מתחייב /מציע והמכרז, מצהיר ה

   במסמכי המכרז.רט פוהמ

או מצג אחר  ו/עות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע  באמצ , ביןחברההתברר ל .2.10

  ההחבר במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית   ההחברציע כלפי מה שהציג

יצוי  כפות רב לחלט את הע ,יהזכי ת הלבטל א  -ול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזוכה לפס

אם    - חברהשייגרם ל ישיר או עקיף  אחריות לכל נזקה  במלואישא המציע   ע את נזקיה.מוסכם ולפרו

 . ךייגרם כתוצאה מכ

ים מקצועיים  גורמבדיקותיה להיעזר, בין היתר, ביועצים מקצועיים ובשאית במסגרת החברה תהיה ר .2.11

 מטעמה. 

ל  כפוף לאמור בכו או י עצמבפנ ן, עומדייי הענ סעיפיו הינו, לפ  תת לכעל   זהכל האמור לעיל בסעיף  .2.12

 ם ויבוצע בהתאם למסמכי המכרז, כפי המפורט להלן. יתר מסמכי המכרז וההסכ

 
 מכרז רף לנדרש לצאותם  םים ומסמכורישאי .3
 

 למכרז זה.    ד'נדרשים בנספח הוהמסמכים  וריםהאישעל המציע לצרף למסמכי המכרז את כל   .3.1
 

 . כרזאת מסמכי המ מהווים יחד  ח ד'ספבנים מסמכים המפורטהם ו וריכל האיש  .3.2
 

הצעתו   . מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנתחברהכויות במסמכי המכרז שמורות ל כל הז .3.3

ובמידע המפורט  מכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז  , והמשתתפים בהתוהגש

לה ו/או  אמסמכים  ק להעתיין המציע רשאי  . אזה הם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז ב

 ה אחרת.הו ו/או להשתמש בהם לכל מטר לצד ג' כלש להעבירם  

 

   הבהרות ושינוייםהליך  .4
 

  :האינטרנט שכתובתו  ללא תשלום באתר 19/11/2020ריך מתא החלמכרז מסמכי ה  הוריד אתניתן ל .4.1

 .ilco.haronparksww.http://w  . 

מסמך  תיקונים, מכל מין וסוג שהוא לרבות ויים וינש במסמכי המכרז סיכנ בכל עת, לה  רשאי, ין זממה .4.2

ראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי  דרישות או הו ע נוסף ו/אוהבהרות ו/או מיד

  בין בתשובה לשאלותות  מכובלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוס שיקול דעתו ה

http://www.parksharon.co.il/
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ציעים חלה חובה  האינטרנט של החברה ועל המ  תרבאאלו יפורסמו  ם יונ שינויים ותיק ים, ציעהמ

 האינטרנט. להתעדכן באמצעות אתר

המכרז  במסמכי ימצא אם   ,זהבהרה הקשורה במכרל  בקשה  כל שאלה ו/אולפנות ביע רשאי  צמ .4.3

סעיף או   לדויק שהמ  בנוק כלשהו בקשר למוספו שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לתירות ו/או ס

  בכתובת לגב' רות אביטן קטרוני דואר אללפנות בעליו  ,זמכרמכי ההקשור במס פרט כלשהו

rechesh@parksharon.co.il  .  המועד האחרון להגשת השגות או בקשות להבהרה הינו עד לתאריך

   .(למכרזלות הבהרה המועד האחרון להגשת שא ) 10/12/2020

הוא פונה,  כתובתו, מספר  של הפונה, שם המציע בשמו המכרז, שמו ס' את מ נייתובפ  ל הפונה לצייןע .4.4

 בת דואר אלקטרוני.  והטלפון שלו מס' הפקס, וכת 

המפורט  לאחר המועד ם  א טרם ובין אםבין יות שהומצאו אליה יבת לענות לפנ יח החברה אינה מת .4.5

 .  4.3בסעיף 

עד לתאריך   ניתן,הככל  ,הרהההב שאלות לתשובות   הלהחברה תפרסם באתר האינטרנט ש .4.6

רך, החברה תהיה רשאית לפרסם תשובות לשאלות  במידת הצו. )ללא זיהוי השואל( 17/12/2020

פו  וריצ החברה תשובות. הבהרה אף במועד מאוחר יותר, אך טרם המועד האחרון להגשת הצעות

אתר עצמו בעדכן בתהמציע חלה חובה להועל לתי נפרד ממסמכי המכרז יהוו חלק ב למסמכי המכרז ו 

להצעה   תוהבהר לצרף את מסמכי הינטרנט בנוגע להבהרות למכרז וכן על המציע חלה חובה הא

לות  ה לעניין פרסום התשובות לשאחובת  ה ידיא החברה כמי שיצ או אתו וירעל ידתומות כשהן ח

  באתר האינטרנט.ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה  ההבהרה

נתנו למשתתפים  י או הסבר שי/ו אחראי לכל פירוש ון אינ המזמי למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי .4.7

ו  יחייב "(הבהרות: "הלן)ל אינטרנט רסמו באתר הופת ותיקונים שובבמכרז בעל פה, ורק שינויים, תשו

מכרז המקוריים,  במסמכי ההבהרות ובין מסמכי ה בין האמור ,מין. בכל מקרה של סתירהאת המז

האמור   ה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגברסתיר  רה של קיגבר האמור במסמכי ההבהרות. במ

 בהבהרה המאוחרת יותר. 

 הסתייגויות .5
 

המכרז ו/או כל  ע במסמכי  מציי היד פת שיעשו עלו/או תוס  הטינוי ו/או השמבכל מקרה של ש  .5.1

 "(, רשאי המזמין: הסתייגויותן: "כל דרך ו/או צורה שהיא )להללגביהם, ב  תהסתייגו

 מכרז.ציע למלפסול את הצעת ה 5.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  5.1.2

 טכני בלבד.  מהוות הן פגם  ו ללראות בהסתייגויות כאי 5.1.3

  רנות את מחישבתיקון כאמור אין בכדי לובלבד שויות  גי לתקן את ההסתימהמציע וש לדר 5.1.4

 . ההצעה ו/או פרט מהותי בה

אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת  מין.  ל המזש ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו  .5.2

ין  מזמ ים להחלטתו, רשאי הלהסכ ציע יסרבמהלעיל ו ( 5.1.1)-(5.1.4)טיבות המנויות בס"ק האלטרנ

 י המציע. גשה על יד נקאית שהואת הערבות הב  צעה ו/או לחלטהל את ה לפסו
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 צעותההגשת ה פןוא .6

 

  חתימהבכשהם חתומים,   רזמציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכעל ה .6.1

ל הצעה  אי צירופה ש .זובתחתית כל עמוד של מסמכי המכר  בכל המקומות המיועדיםו חותמתו

לים  נספחיו עלוי המכרז ו ו/או שינוי בנוסח מסמכ   ,מכרז זהבתנאי נדרש   ךצרוף מסמ ה ו/או איחתומ

 עה. להביא לפסילת ההצ

עה למכרז  בהכנת ההצ שהוא, הכרוכות  ן וסוגמכל מיאות, ההוצ כל פק, כיהסר ס  למען   בזאת מובהר .6.2

 המציע בלבד.  ובהשתתפות במכרז תחולנה על

ן לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא  הגשת ההצעה במועד המצוי .6.3

 תיבחן על ידי ועדת המכרזים. תיבת המכרזים תינעל במועד כאמור לעיל.

ויצורף מכתב  ככול שישנו יד ת התאג צירוף חותמי החתימה ביחתמו מורש ,מכי המכרזל מסכ על .6.4

   . (1)כנדרש בטופס   אגידמוסמך לחתום בשם התהמאשר מי   ד או רו"חבחתימת עו"

  , ומעטפה וכל מסמכי המכרז  2וטופס   1טופס   העתקים של ההצעה שנימעטפת ההצעה תכיל בסה"כ  .6.5

 כדלקמן:    6טופס ובה הצעת המחיר נפרדת 

בעותק זה יוחתם כל עמוד של טופס   -עותק מקור של ההצעה, ללא הצעת המחיר  - מעטפה א'ב .6.6

ושל המסמכים הנלווים )לרבות החוזה החתום( והנספחים בחותמת המציע   2וטופס    1טופס  ההצעה 

 כ"עותק מקור".תק ובחתימתו. יש לסמן את העו 

  1טופס  ופס ההצעה ט  אתהעתקים אלה יכללו  -העתק של ההצעה, ללא הצעת המחיר  -במעטפה א'  .6.7

וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם. יש לחתום בעמוד הראשון של כל אחד   2וטופס  

 מהעותקים בחותמת מקורית )לא צילום( של המציע ובחתימה מקורית )לא צילום( של המציע.  

ס  ניהכאת הצעת המחיר נדרש המציע ל  ,מיתר מסמכי המכרז המופרדת    ירעת המחצה  - טפה ב'מעב .6.8

שם  ציין את לו  /204 רז מס'כמהצעת מחיר ל - 'במעטפה ה ועליה ירשם ר ולמעטפה נפרדת סג

   .יעהמצ

  ,זיהוי כלשהם ינ משא עליה סישלא ת, מעטפה אחת גדולה סגורהלהכניס לטפות יש  עהמ 2את  .6.9

 . בלבד " 4/20 'מכרז מסיכתב עליה "יש

ביא לפסילת המציע, וכי במקרה זה  ת לאמובהר כי אי הפרדה של טופס הצעת המחיר מכלל ההצעה  .6.10

 עת המחיר מכלל ההצעה.  ברה להפריד בעצמה את הצ תהיה רשאית הח

 בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור.   .6.11

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז   .6.12

במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת. יודגש כי  ר מווהחוזה המצורף לו, הבין את הא

 ף להצעה את הנספחים לחוזה כשהם מלאים.אין צורך לצר

 
 ההצעה מועד אחרון להגשת  .7

 

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי    -ן להגשת הצעות למכרז ועד האחרומה .7.1

, בתיבת   14:00עד השעה  29/12/2020 מיום רחואיולא עד  , אחר סיום הליך ההבהרותחיצוני, ל
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)להלן:   .  4תל אביב, מבנה  298בר לב   רדי החברה, בכתובת דרך חייםהנמצאת במשהמכרזים 

במשרד   את המעטפהלהחתים   באחריות המציע לדאוג(, עות למכרז"ון להגשת הצ ר"המועד האח

רדים  הנחיות הגעה למש) .שהיך ושעת ההגליה ירשם תארהתקבל" וע בחותמת " הקבלה של החברה

 חוות שלם(.   -ון משרדים או פארק אריאל שרון שר פארק אריאל -יש לרשום wazeבאפליקציית 

בפארק   תחזוקה ופיתוח שטחי גינוןלמתן שירותי   4/20מבי מס' ז פור"מכ יציין המציע על המעטפה   .7.2

 . "בע"מ )חל"צ( אריאל שרון

ועד מאוחר יותר  . הצעה שתוגש במבלבד המציע  תיוחרהיא על א יל לע ן במועד המצוי ההצעההגשת  .7.3

 רזים. ועדת המכעל ידי  לא תיבחןו  תקבללא ת

הצעה בדואר או    משלוח, בפקס בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או .7.4

 לפסילת ההצעה.  גרוםקבל ותתבכל דרך אחרת לא ת

להגשת   אריך את המועד האחרוןעדי, להלהב ו י שיקול דעת את הזכות, לפ מר לעצמו המזמין שו .7.5

 .ינטרנט של החברהרסם באתר האפותשבהודעה  לתקופה נוספת, ההצעות למכרז

 תוקף ההצעה .8

 

   29/04/2021עד ליום ו  האחרון להגשת הצעות למכרז זה ועדממהימים   120ההצעה תהיה בתוקף   .8.1

  ים בהם תהיהן היממניי ,טישפעיכוב בקידום הליכי המכרז עקב הליך מ  הויהי  במקרהמובהר כי .

וש  לדריהיה רשאי  ן. והמזמי י תוקף ההצעהמ ה לא יובאו בחשבון ימנועה מלפעול במכרז ז החברה

 אמה. רבות המכרז בהתמהמציעים להאריך את ע

רסם  שתתפבהודעה   ימים נוספים  120 -יך את תוקף ההצעה ל  הארלת  תהא רשאי החברהבנוסף,  .8.2

 באתר האינטרנט של החברה.

   כרזהזוכה במ חירת בן אופ .9
 

ירת  בחל  תמשקולוהו מידההות מא. האיכות  לרכיבי 60%למחיר ו  40% שלקל  מש ינתןבמכרז זה י .9.1

 למכרז זה. נספח ג'כמפורט ב יהיוושלבי בדיקת ההצעות  הזוכה

  ובלבד הצעה שהיא   את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו לעצמה תשומר החברה .9.2

 המציעים.  ביןן השוויו  יפגע בעקרונות  לאו  חברהם נזק לרויגלא   כאמורויתור וש

 רשאי:  ן יהאהמזמי .9.3

 
 אמור בנספח ג':אף העל    

ממנו,   ים בדבר מקבלי שירותיםמציע ולדרוש ממנו פרט  עה הזוכה לזמןירת ההצבח טרם 9.3.1

ניסיונו ו/או בדבר יכולתו למתן   ברר אצל מקבלי השירותים פרטים על טיב השירות, בדברל

ציא המלצות נוספות  הים, וכן לדרוש כי ימכות גבו זה במיומנות ובאיכנדרש במכרז  יםותשיר

 במכרז זה. הנדרש  לע

המציע מתחייב   רלוונטי אחר.המציע ו/או כל מידע  ית שלנות הפיננס את האית  קולבד 9.3.2

ו לצורך בדיקה זו, לרבות דוחות  רישתו, כל מסמך אשר יתבקש על ידציא למזמין, לפי דמלה

ו  ומי מטעמהמזמין  תחייבכאמור מבבדיקה  .השנים האחרונותאזני בוחן של ומם  כספיי

ת מציע אשר יסתבר לאחר בדיקה זו, כי  ל הצעלפסושאי ר ן יהאדיות. המזמי לשמירת סו
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עבודות  הכרוכות בביצוע ה בהתחייבויותיוסוגל לעמוד אינו מ ו/או  אינו בעל איתנות פיננסית

 מכרז זה. נשוא

ו פרטים נוספים ו/או  ברר עלי ה שהמזמין יבחר למידם בזה כי בכימסכל מציע במכרז   9.3.3

נזכרים לעיל ו/או אצל גורמים ם הגורמיכל ה  ל צשיקול דעתו, א יהבהרות נוספות, על פ 

רשאי לעשות כן והמציע לא יבוא בשל כך   או אצל המציע בעצמו, הוא יהא/נוספים ו

 רמים.גום או בתביעות כלפי המזמין ו/או כלפי אותבדרישות ו/

לפסול   עדי,הבל  י שיקול דעתולפ ות,שומר לעצמו את הזכ המזמין ור לעיל, גוע באממבלי לפ 9.3.4

כלשהו כלפי המזמין  חוב יים ו של מציע אשר כנגדו קיים או היה קת את הצעלדחות   וו/א

עמו במהלך השנים   אחרתת רצון בהתקשרור לגביו היה לו ניסיון בלתי משביע שו/או א

ת  או תביעות בלתי סבירולמרמה  ל ידי המציע, חשד ל הפרת הסכם עבשת האחרונות, לרבו

 וכיו"ב. 

ודות  כל העב צעה או את ההצעות כולן, למסור את  ת כל הות לדחוכזעצמה את הרת לשומ החברה .9.4

ף אם היא איננה  ה הנראית לה ככדאית ביותר עבורה אהן לבעל ההצעמ או רק חלק   זה מכרזשוא נ

 . ביותר ובהטשקיבלה את הניקוד  ההצעה 

וכה  זהדי המציע ל יו עם למכרז זה יבוצע שטחי גינון, בהתאתוח וקה ופיעבודות תחז ביצועככלל  .9.5

סוג  כגון:  טעמיםודות עם קבלן אחר וזאת מיחד עם זאת המזמין יהא רשאי לבצע את העב  ז זה.במכר

ם  דיוחמים מי טעאו מ/ו עבודה  עומסאו בנסיבות של מתאים לאופי המכרז ו/אינו העבודות 

   מזמין. דעת ה הכל לפי שיקולאת, שמצדיקים ז

 

 ה והתקשרות הודעה לזוכ .10

 

 על הזכייה במכרז.  , דואר אלקטרוניצעות אמב  זוכהיודיע להמזמין  .10.1
 

או כל מועד אחר   ימים 14או תוך להמצישנדרש  ל ההסכם ו/או כל מסמך אחרע לא חתם הזוכה  .10.2

 תור. לעבור למציע הבא בייתו במכרז ו זכ ת שאי המזמין לבטל אר  שיידרש לכך על ידי המזמין,

וי התנאים  עד למועד מיליכו להיות בתוקף שהצעות יתר המציעים ימלעיל,   8בכפוף לאמור בסעיף  .10.3

    .לעיל על ידי הזוכה 10.2שבסעיף 

החלטת וועדת המכרזים תשתנה כתוצאה מערעור של מי  כי ככול ש מובהר בזאת למען הסר ספק, .10.4

שהוכרז כזה לא  כול וכה כתפים ו/או לז ו/או מהליך משפטי, למשת ם זימהמציעים לוועדת המכר

בעניין זה. כמו כן ככול שהליכי  ועים מלטעון והם יהיו מנ החברהגד דרישה  כנטענה ו/או  לכ  התהי

 תוקף ההצעה בהתאם. מועדי כו רור יואהמכרז יתעכבו כתוצאה מהאמ

ת  ת ו/או בטענובוא בתביעו ה במכרז לא יוככזו/או מי שהוכרז  מובהר בזאת כי מציע/משתתףכמו כן,  .10.5

מקבלת ערעור על   רזים כתוצאהועדת המכ תנה החלטתשתמקרה בו ל בכ  ןרישות כלפי המזמי ו בדו/א

במכרז זה   להתקשרות  יינקטו הליכים משפטיים בקשרמהמציעים ו/או אם  ההחלטה של מי 

  ועדת המכרזים ו/או  בטלת  אםו/או תבוטל, אף המציע הזוכה   וכתוצאה מכך תעוכב ההתקשרות עם

 ם. י מהמציעימ  עם ןכלשהי של המזמית קשרו מך התבית משפט מוס
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  חברהשתתפים אחרים, אם התו מראש לגילוי הצעתו בפני מיע המציע הסכמצעתו מבבהגשת ה .10.6

המציע במפורש,    ו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיעדע שהינ יתידרש לעשות כן, פרט למ 

שי  מגימ  מכרז, על ידי מיכי הל הליערעור ע  ה שלבמקר ט בעת הגשת הצעתו. ולב  בכתב ובאופן

חרים, על פי שיקול דעתו  א מסמכים של המציעים האשאי להמציהא המזמין רבמכרז זה, י ההצעות 

ולמציע לא תהא  רזים באם לא לקבל את עמדת המציע עדת המכובמקרה כאמור תכריע ו הבלעדי, 

 כך. ה בקשר ליעתבכל טענה או  החברהכלפי ה 

צא אל  ם הזוכה לא תתקשרות עהבו ה ה מקרוכך הלאה ב שני, ע מציור  בח ל רשאית תהא  החברה .10.7

שני, להאריך את תוקף הצעתו  ה שהיא, במקרה כאמור מתחייב המציע   מכל סיבהסק ו/או תופהפועל 

   מציע השני.דשים ממועד קבלת הודעה על בחירתו כישה חושל

 
 

 
 בכבוד רב

 
 בע"מ )חל"צ(  וןשרפארק אריאל 
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 נספח ב' 
 רזת במכלהשתתפו ף ס יאתנ

 

 
 לי כל .11

 
, בכל  זה הגשת ההצעות במכרזבעצמם במועד  דיםרשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומ .11.1

 התנאים המפורטים להלן במצטבר:

-הוא עומד בהםמעידים כי ו/או לא יצרף להצעתו אישורים ההסף   בעצמו בתנאימוד לא יעאשר  עמצי .11.2

 . הצעתו תיפסל

לעדי,  שיקול דעתה הב הזכות, לפיה את לעצמ   רתשומ ה החבר  ל,יעל ר ומבלי לגרוע מכלליות האמ .11.3

 חסר ו/או אישורים.   ידעהגשת ההצעות למכרז, להשלים מ  יעים, לאחרמכל אחד מהמצ וש לדר

עתה הבלעדי,  פי שיקול דשומרת לעצמה את הזכות, ל החברה מור לעיל,  לי לגרוע מכלליות האבמ .11.4

או אישורים /ע חסר וידם משלי, לה םהותי, לאחר הגשת הצעלדרוש מכל אחד מהמציעים

או  ו/דיו כל המסמכים , ובלבד שהיו בייכולתו של המציעוו  יונרטיביים, בכל הקשור לניסדקל

 .  העעד הגשת ההצנכון למו םהכשירות למתן המסמכי

 

 זהות המציע  .12
 

  .בנספח זה  המפורטים ם במועד הגשת ההצעה על כל התנאיםיעים העונירשאים להשתתף במכרז מצ .12.1

 תיפסל.  אי הסףבכל תנ  ומדתה ע אינש העהצ

 צמו. ע עעל תנאי הסף להתקיים במצי .12.2

  תותר השתתפותם ציעים וכן לאעל ידי מספר מ תמובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפ .12.3

 השתתפות במכרז זה.   יוחד לצורךות אשר הוקמו במבמכרז של תאגידים ו/או שותפוי 

ד אחר או כל גורם אחר, למעט  של תאגי נתוניםהצעתו    גרתמציע אינו רשאי לייחס לעצמו במס .12.4

,  1999-נ"טהתש חברת יעד, כהגדרתה בחוק החברות,  לעצמומבקש ליחס ע מציבמקרה שבו ה

  לחוק זה. 323ות סעיף ם המציע בהתאם להורא עשהתמזגה 

 ציע המשפטי של המ מעמדו .13
 

 : םבאיתנאים הכל הלעמוד בדם להשתתפות במכרז, על המציע מוק כתנאי .13.1

 

 על פי כל דין.   שום שהתאגד בישראלתאגיד רע הוא ציהמ .13.1.1

    שנת אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי )לשנים הקודמות ל חוב בגין ציעאין למ .13.1.2

2020) . 

י רישום בהתראה לפנחברה מפרת חוק או בעל רישום כהוא חברה, הוא אינו  המציע   םא .13.1.3

 אמור.  כ

 על המציע לצרף לטופס ההצעה: .13.2
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ים,  רשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבורישבונות וי חהול פנקסינ על אישור תקף   .13.2.1

 . 1976 -ל"ו התש

)ניתן להפיק   01/01/2020מציע שהוא חברה יצרף נסח תאגיד עדכני שהופק החל מתאריך  .13.2.2

 taagidim.justice.gov.ilו: שכתובתידים, את הנסח באתר האינטרנט של רשות התאג

 תחת הקישור "הפקת נסח חברה"(.

 החתימה מטעם המציע.  מורשי זהות בדבר "דוע  רשואי .13.2.3

 
 מציעים   מפגש  .14

 
  , רוןשל במשרדי פארק אריא 10:00-12:00בין השעות    3/12/2020ם יתקיים בתאריך מציעי גשמפ .14.1

שרון  "פארק אריאל  –   "WAZE"פליקציית יש לרשום באמצעות א ) .תל אביב 298דרך חיים בר לב 

 .(משרדים"

הגיש  לא ישתתף במפגש המציעים לא יוכל ל  ראש מציע ההינה חוב ם ייעשתתפות במפגש המצה .14.2

 ה במכרז.צעה

 
 אוטונומית להשתתפות במכרז  ערבות .15

המציע לצרף להצעתו ערבות אוטונומית בלתי מותנית, לזכות    לעהמציע במכרז זה,  כתנאי להשתתפות .15.1

  םקליאלף ש)מאה ₪,  100,000 שלבסכום , זמיןלגביה על פי פניה חד צדדית של המ  יתנת, הנ המזמין

תהיה של תאגיד  הערבות   29/04/2021ליום  דעבתוקף  הערבות תהא  .3 ופסטבהמופיע בנוסח חדשים ( 

טוח,  וח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הבירישיון לעסוק בביט  ישראלית שברשותה וחאו חברת ביטבנקאי 

 ם. ייתמשל מתן ערבויות למכרזים מ ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר ל 1981-תשמ"א

ימים נוספים,   120ל לתקופה ש תשל הערבוריך את תוקפה אהמציעים לרוש מן הדליהא רשאי  זמין המ .15.2

כתב הערבות  הארכה לאמור יגישו המציעים עה כ ד הו  זמיןיעים. נתן המעל ידי מתן הודעה בכתב למצ

 . זמין ערבות חדשה תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת המ ו ימציא   אות הקיימ 

וש  רהמכרזים רשאית לד ל סיבה שהיא, תהיה ועדתכמכות הליך המכרז, ראת ה לש תבנסיבו  .15.3

תוקף הערבות   ת הארכ-את תוקף הערבות בתקופה נוספת, כפי שתמצא לנכון. אי מהמציעים להאריך

 לפקיעתה.  צעה ותובילבנסיבות מעין אלה, שקולה לחזרה מהה

קבלת   םיב המציע, מיד עיח תמ ,תרבול העש  הפציעים להאריך את תוק במידה וידרוש המזמין מהמ  .15.4

  את הערבותיך . מציע שלא יארהנדרשת  תקופהלרבות הע להאריך בהתאמה את זמין לכך,  דרישת המ

 רבותו. עתחולט בהתאם, תפסל הצעתו ו

להארכת תוקף ההצעה במקרה  כבטוחה  מש רבות ישסכום העמבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז,  .15.5

י המכרז על ידי המציע שיזכה,  כמסלמ 'נספח וורף כמצ ה םכסהה  לחתימת וא ותהיה דרישה כאמור ו/

  השלמת ביטוחים כנדרש במכרז ו/או עמידה בהתחייבויותעד לערבות ביצוע ו/או   תל בו/או עד לק

ר בו המציע מהצעתו ו/או לא יעמוד  ש, אם יחזוחולט, כפיצוי מוסכם מראהמציע. מובהר כי הערבות ת 

לגרוע   לימב ת א, זו/או בכל מקרה אחר בהתאם להוראות הדין מכרז זה תבהתחייבויותיו במסגר 

 לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף.  זמיןהמ ל מזכותו ש
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תנית  ו בלתי מ ביצועהמציע שיזכה במכרז יידרש להמציא במעמד חתימת ההסכם ערבות וסף, נב  .15.6

 "(. ביצוע ותערב" )להלן: המצורף למסמכי המכרז 4טופס המופיע בבנוסח שירותים ביצוע ה חתבטלה

 
 והעדר ניגוד עניינים  תצהיר .16

 

-יים, תשל"וורב יעסקאות גופים צ ו שהמציע עומד בדרישות חוק נ יהשתתפות במכרז הדם לקומ  תנאי .16.1

ת,  ם עם מוגבלוהולם לאנשי  גלעניין שמירה על זכויות עובדים, העסקת עובדים זרים וייצו  1976

 למכרז.    5בטופס כמפורט בתצהיר, 

למכרז,   5טופס יר, הצבת  נו שהמציע עומד בדרישות המפורטותתתפות במכרז היתנאי מוקדם להש .16.2

 תיאום מכרז. בר אי דב

 .בלבד  הינו שהמציע עושה שימוש בתוכנות מחשב מורשותז רכתנאי מוקדם להשתתפות במ  .16.3

תפקידים  ורשי החתימה שבו, לא ידוע על  מציע, או למז הינו שלרכמ תנאי מוקדם להשתתפות ב .16.4

   .זה מכרז נשוא  השירותים  ןתמ ניגוד עניינים במסגרתלשש לים להעמידם במצב של חועניינים שעלו

לרבות ניגוד  יודע על קיומה של מניעה כלשהי,  ינואשהמציע  תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו  .16.5

פי  -קיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה, עלרז או לכייתו במכזל שיש בה כדי להפריע עניינים, 

 פי דין. -פי החוזה המצורף למכרז או על-המכרז, על

  המופיע בפני עו"ד, בהתאם לנוסח  צהיר, חתוםלהצעתו ת ףרלצעל המציע להוכחת האמור לעיל,  .16.6

  .זלמכר 5בטופס 

 
 ית  איתנות פיננס .17

  םישנבכל אחת מהשל המציע ולל כהת השנתי  ר ההכנסו זומחנו שיתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ה .17.1

ככל שלמציע   .₪( 2,000,000שני מיליון ) של מסכום לא פחת   ינוןג ירותי הנובע ממתן ש 2017-2019

  . סעיף זהליש להפרידן ולא לציינן בתשובה  תי גינון שירו ן ות ממתבע ות שאינן נוסנהכ

נכללה  לא  2017-2019 שניםחת מהלכל א קריםנו שבדוחות המבוימוקדם להשתתפות במכרז ה תנאי .17.2

, ניתן להסתמך על דוחות סקורים  2019רים עבור שנת אם אין למציע דוחות מבוק י"."הערת עסק ח 

 . יו מבוצעת הסתמכותתר לעומת הדוח עלובלבד שלא קיים דוח מאוחר יו בדה זו בללשנ

הלוגו של  ר י ניי על גבדפס ומ למסמכי המכרז 8טופס  אתא לממציע לם אלו, על הלהוכחת תנאי .17.3

 .חשבוןמשרד רואה ה

-המכרזים, תשנ"ב ב' לחוק חובת2ו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף שעיסקמציע , בנוסף .17.4

 למכרז. 8בטופס  יע בנוסח המופ רואה החשבון,  היר המאושר על ידיהיר על כך בתצצי  ,1992

 
 יע  המצ סיוןני .18

 
 תחזוקת שטחי גינון  .18.1

כל   ומתקיימים בותחזוקת שטחי גינון  המציע העניק שירותי  כרז, מתפות ב השתל  דםכתנאי מוק

 :במצטבר התנאים המפורטים להלן 
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ועד למועד   2017החל משנת  ,שירותי תחזוקת גינון לפחות גופים (3שלושה )למציע העניק ה .18.1.1

 .הגשת ההצעות למכרז

  ןי עדי  ציעשהמים גופ   הינם ,לפחותלעיל   18.1.1המנויים בסעיף מתוך הגופים (  2) יםישנ .18.1.2

 . במועד הגשת ההצעות למכרז, רותי תחזוקת גינוןשיממשיך להעניק להם 

או   )כקבלן ראשי רציפותחודשים ב 12 במשך  םלכל אחד מהגופי תחזוקת הגינון ניתנו שירותי   .18.1.3

 .  נה(כקבלן מש

 לשמצטבר בהיקף  םהינלגופים אלה ת גינון  קזוע שירותי תחהעניק המצילהם הגינון   ישטח .18.1.4

  דונם 300שטח של נו על שרותי תחזוקת הגינון נית  בגוף אחד כאשר לפחות  לפחות דונם 450

 . לפחות

 1בטופס סיון בהתאם לקבוע יהמציע בתנאי סף זה , יפרט המציע את הנ דתעמיוכחת לה .18.1.5

 למסמכי המכרז. 

 ון שטחי גינ יתוחפ .18.2

 
י או  )כקבלן ראש גינון יחשט ח ופית ו  הקמה י  שירותהמציע העניק , ת במכרזקדם להשתתפוכתנאי מו

 :במצטבר כל התנאים המפורטים להלן  ומתקיימים בו, גופיםלגוף ו/או למס'  משנה(  כקבלן

 .למכרז  הגשת ההצעה  ועד למועד  1/1/2017בין  שתקופה ב והושלםשטח הגינון החל  פיתוח .18.2.1

אצל   רבמצטב( דונם 50ים )חמיש ותלפח   שטח שלמשתרע על פני   ,יעשפיתח המצ שטח הגינון  .18.2.2

 .גופים יחדכל ה

 ה.  ת השקייומערכ  פיתוחעבודות נטיעה ו  נון כללשטח הגי  וחפית .18.2.3

מסמכים  ף את ההבאים ולצראת הפרטים  למסמכי המכרז   1רט בטופס על המציע לפ .18.2.4

ן  לקוח הקצה ואת הקבלמשנה, יש לציין את ע הוא קבלן )אם המצי הגוף [ שם 1]הבאים: 

איש  ן גם  , יש לצייציע הוא קבלן משנהמהם  א) לקוחאיש קשר מטעם ה רטי [ פ2העיקרי(; ]

י  היקף בדונם של שטח[  4; ]המציע  פיתח הגינון ש מיקום שטחי [ 3]; לקוח הקצה( שר מטעםק

צע  השקיה שבימערכת  פיתוחנטיעה ו כולל תוח הפיעבודות ור א[ תי5]ציע ; מההגינון שפיתח 

יש לפרט ככל  תרכבומ  הקמהצד היתה עבודת ה וכיאם עבור הלקוח )נא לציין ההמציע 

בשטח   [ סוגי הצמחייה 7] חאצל הלקו י גינון טח ש פיתוח  של סיום תחלה ומועד ה[ 6(; ]ןשנית

 תקשרות עימו. שם המפקח הנופי בפרויקט ופרטי הה[8] שפותח  הגינון

 
 מטעם המציעהראשי  מנהל העבודה  .18.3

מנהל עבודה  למכרז   צעהועד הגשת ההסיק במעע מהמצי א כי תתפות במכרז הוהשוקדם לתנאי מ 

 ומתקיימים בו כל התנאים הבאים במצטבר: ,   דבד מעביעויחסי  של  במסגרת ראשי

   .  הארגון לגננות ונוף בישראלמטעם  2של גנן סוג כה מהס בעל  בודה יהיה עמנהל ה  .18.3.1

אופי דומה  עליב , בגינות גינון בתחזוקת שטחי  לפחותשנות ניסיון  10בעל מנהל העבודה  .18.3.2

   ה.מכרז ז לשירותים 
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במועד הגשת ההצעה  במשך שנתיים לפחות  יעל המצ ין אציהמנ עובד מן  ה העבוד מנהל   .18.3.3

  .למכרז

מטעם המציע אשר יהיה  העבודה  מנהל אותו יציע המציע בסעיף זה יהיהמנהל העבודה  .18.3.4

 . מיןאצל המז א יהיה נציג המציע ה והוכרז זהגינון  נשוא מראי על עבודות אח

על ות המעידות ודתע ויצרף מטעמו כאמור לעיל דה מנהל העבו טיאת פר ייןיצ המציע  .18.3.5

 חר. השכלתו וכל חומר נדרש  א ,תוהכשר

  נהל העבודה מטעם המציע אשר יהיה מ יף זה יהיה ציע המציע בסע האותו  מנהל העבודה .18.3.6

המציע יצרף   המציע  אצל המזמין.  גינשוא מכרז זה והוא יהיה נצאחראי על עבודות הגינון  

ן,  חי גינו ה של שט פיתוח ותחזוק בביצוע שירותיו ה וכן את ניסיונהעבוד מנהל ם של קורות חיי

   ., המלצותתעודות, , כישוריםשנות הניסיון

 
ולצרף את כל הצרופות כקבוע   1למלא את טופס  עיעל המצ ה תנאי הסף כאמור בנספח זלהוכחת  .18.4

 . מכרזה כיבמסמ
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 נספח ג' 

 בחירת הזוכה ל כיבי האיכות והאופן  וד רלניקות קולומש ידה ת מאמו
 
אשר יקנו לו את מירב  שים ל המסמכים הנדרף את כף ויצרי הסבתנא  ר יעמוד הזוכה, אש יבחר את  מין המז .1

 לפי אמות המידה הבאות:   תנוהיתרו 

 . נקודות ( 60האיכות ) וד רכיבי+ ניקדות(  קונ 40ד רכיב  המחיר )קלל = ניקו הציון המשו       

 . , יזכה במכרזתו תזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותרשיר שהצעהמציע הכ

בהתאם לאמות  בהצעתו   למזמין   הגיש המציע שבסס על כל המידע, תת עה,מן ההצ , שתופקאיכותה הערכת

 .כמפורט להלן והמשקולות,    ההמיד

 : הלןורט לפמליך בחירת הזוכים יהיה בהתאם לה .2

  עמידתו שלתבחן ועדת המכרזים את בשלב זה  ז.כרפות במתתי הסף להשנאבחינת ת  -ןשלב ראשו .2.1

  הסף, כולם ייעמוד בתנאמציע שלא   למכרז. ב' בנספחרטים סף במצטבר, המפותנאי ה, בכל  המציע

 האיכות. רכיבי  בדיקת  יעבור לשלב, לא במצטבר 

רטים  משקולות, המפומידה ולהאם לאמות  התב  ינוקדו  ו בכל תנאי הסףדעממציעים ש  -ישלב שנ .2.2

   להלן:

 

 מס"ד
 אמות המידה 

 נקודות 

1 . 

 .1 פסטובבהצעתו שם המציע  שר הגופיםמאפייני 

' בבנספח  לנדרש בהתאם  ,1בטופס  שפירט המציע בהצעתוים  גופ (2) שני  תבחרהחברה 

לא יפחת  גופים אלה   2אצל הכולל    י הגינון קת שטחשטח תחזוכאשר     18.1-18.2בסעיפים 

ים השירותבהתאם לדמיון בין   תנקד אותם  מכרזיםועדת הו, דונם יח ד 300 משטח של

היקף שטחי הגינון הכולל של   ,לחברה ביחס לשירותים שנדרשים  תנו לגופים אלה שני

ע  שלמציכל . כזה , והכל בהתאם לקבוע במסמכי מכרז של הלקוח הלקוח וסוג שטחי הגינון

מים יותר  יע דוהמצ  להם  ניקשמעהשירותים ה ודומים יותר לחבר ניהםיהיו לקוחות שמאפיי

יזכה לניקוד גבוה  המציע ,  המה גבוהתהיה בר ורמת האחזקה , חברהללשירותים הנדרשים 

 יותר.  

,  םותבחן את היקף השטחי, סיור יזום אצל חלק מלקוחות אלה  רשאית לערוךתהא החברה 

 . יהי מחצאופי הגינון, שטחי ה איכות תחזוקת

לצורך עמידה בתנאי   מתאימים ביותרהראים שר נים אשני הגופ החברה תשאף לבחירת 

ל  כ  תהיהולמציע לא  יף זה, אך להסרת ספק לחברה מסור שיקול הדעת הבלעדי בעניין זהסע

 בקשר עם כך.  דרישהטענה ו/או 

  25ובסה"כ ניתן לצבור עד גוף  ר כלעבו נקודות  12.5ימום סמק בהמציע יזכה  סעיף זה ב

 .נקודות

 

25   
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 מס"ד
 אמות המידה 

 נקודות 

2 . 
 

 אישי ון איר –עם המציע מטה הראשי הל העבודנמ

  . 18.3ב' סעיף  בהתאם לקבוע בנספח  1טופס שצוין ב המנהל העבוד אתנהל השטח יראיין מ

ממנהל  התרשמות כללית   אים:הב ריםבראיון יבחנו בין היתר הפרמט

להם הוא נתן/נותן     התרשמות ממגוון לקוחותיו יציבות תעסוקתית, , ,השכלהיון,נסהעבודה

 .א מכרז זהונש נוןתחזוקת גי   שירותי

 נקודות. 10 מקסימוםהמציע בה יזכה  סעיף זב

10 

3 . 

מופיע ברשימת  לכלים ו/או לציוד ה בנוסףוד ו/או ציכלים יד להעמ דרש נ  המציע -כלים וציוד

מתחייב  ים ברשימת הציוד בנספח ח' והמציע ופיעמ אשר ציוד כלים ואו , 'חנספח  ב  דהציו

   .יותר  ישיםם חד יכל  להביא מסוגם

בהתאם  שיבוצעו בפארק ור העבודות עב כליםאת המתחייב המציע להעמיד    בסעיף זה

    .'חבנספח   ת רטהמפולרשימת הציוד 

  ים נשוא מכרזלטובת השירות אשר יעמיד מציע ,  נספח ח'כ המצורפת   לרשימת הציודבנוסף 

 יזכה בתוספת ניקוד כדלקמן:ן  את הציוד המפורט להל  זה

 .1נקודה   –דש רכב ח עמידוהמציע יבמידה  –פוח תקני ומעלה + ת  2019משנת  4X4נדר ט

במידה והמציע   - או טרקטור  דרטנאו משאית מטר ע"ג  12בגובה   2018משנת   סל אדם

חדש שנת  (  קטוראו הטר והטנדר או המשאית  אדם ) סל את הציוד יעמיד לרשות החברה  

   .דותנקו 4– 2020

  ברה ת החלרשובמידה והמציע יעמיד  -  ערך  שווהאו  ורום טמדג מכסחת דשא +אוסף

   6 - ךואיל 2019מכסחת משנת  נספח ח'  הציוד נוספת מעבר לרשום ברשימתשא ת דמכסח

 .נקודות

 נקודות.  11עד  בסה"כ  לצבור יתןה נסעיף זב

 

11 

4 . 

   םיבורייים צגופ   3 עד ,2במקום המיועד לכך בטופס   ,לפרט רשאייע המצ –יים רויבצ גופים 

בין  שבתקופה  לפחות חודשים( 12)  למשך שנה רציפה אחת ןלהם העניק שירותי תחזוקת גינו 

בנספח בתנאי הסף  בנוסף לגופים אותם רשם  ,זרכועד למועד הגשת ההצעות למ  1/1/2017

בעל   אינטנסיבי המציע נותן שירותי תחזוקה לשטחכאשר ,  18.1-18.2ב' בהתאם לסעיף 

 .  לפים הנ"גו אחד מהבכל ונם ד 500לפחות   של, בשטח בוגריםצים  גוונות ועמיה מיני צמחי 

  )לרבות 1992-בם, התשנ"ת המכרזילחוק חוב  2גוף המנוי בסעיף   - ציבורי" וף"גלענין זה 

 . ו בחוק זה(, וכן רשות מקומיתתאגיד מקומי, כהגדרת

 . ותנקוד 9עד  ובסה"כ ניתן לצבורגוף  ר כלעבו נקודות 3-בהמציע   יזכהסעיף זה ב

 

9 

5 . 
שפורטו בהצעתו   יעמצשל הלפחות אחד  ללקוח יגי החברה יפנו  צנ- שביעות רצון מלקוחות

יובהר כי    .9פס שאלות, כמפורט בטו הםו/בפני  וויציג  , 18.1-18.2בנספח ב' בהתאם לסעיף  
5 
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 מס"ד
 אמות המידה 

 נקודות 

 הקצה ולא לקבלן הראשי. משנה, תפנה החברה ללקוח    במקרה שהמציע הוא קבלן

תאם להערכה שניתנה לו )בין  הבתזכה את המציע בניקוד, אלה כל ש :9פס לטו ודניקאופן ה

א  ע במסגרת השאלון )שאלה שלציהמר בוד שצממוצע הניק  לשאלון יהיהיון אפס לחמש(. הצ

שאלון יזכה את השושב במסגרת הממוצע(, כך ותח 0ן ציו תקבלנתקבלה תשובה לגביה 

 המציע בציון כולל של אפס עד חמש.  

 .בסה"כ  נקודות  5מקסימום ביזכה ע  זה המצי יףסעב

ל טענה ו/או  כ תהיהולמציע לא  ות/ בחירת הלקוחלחברה מסור שיקול הדעת הבלעדי בעניין 

 בקשר עם כך.   דרישה

 

 60 סה"כ  
 

 נקודות.  60, שהינו עד מצטבריחד לסכום   כמפורט לעיל יחובר 5-1אחת מאמות מידה המציע בכל  הציון שקיבל

 

 

   ייששל לבש .2.3

ונוקדו     שעברו את השלב הראשון "ת המחירהצע" – של המציעים  'ב מעטפהתיפתח בשלב זה  .2.3.1

תאם  הבלו ציון ביק עים שהגיעו לשלב זהקלל המחיר. כל המצישוויבהתאם לקבוע בשלב השני  

 ורט להלן:יעו כמפשהצ  ירלהצעת המח

   של שטחי גינון תחזוקה .2.3.2

מפורטים  למכרז,  בנספח ה'כאמור  ון,גיני  ל שטחוקה שצוע עבודות תחזמפרט לביב     .2.3.2.1

. המחיר המירבי למתן  י גינוןתחזוקת שטח עבודות עם  ר הדרישות בקשו  השירותים 

בכל    ולל מע"מ()לא כ, לחודש  לדונםבש"ח   ים נקוב לשטחים השונקה התחזו  שירותי

 כדלקמן:  טגורית שטחק

  כולל לא  לדונם ₪ 1,200 הינו  אינטנסיבי מוגברשטח ל המחיר המירבי .2.3.2.1.1

 . מע"מ

 . "מעלא כולל מ  םונלד ₪  750 הינואינטנסיבי שטח המחיר המירבי ל .2.3.2.1.2

 . לא כולל מע"מ  לדונם ₪  400 הינו  אקסטנסיבי ח שטהמחיר המירבי ל .2.3.2.1.3

 ( י"ר המירב: "המחילהלן)                                                                   

מירבי  מהמחיר ה המוצע על ידוחיד הנחה אר שיעוב וצעתבה נדרש לנקוב המציע       .2.3.2.2

 חים. השט  מקטגורית  כל אחתב תחזוקת גינון לביצוע שירותי 

מציע   (" ההנחה המירבישעור "להלן: ) 20%על  לא יעלה המירבי   ההנחה שיעור      .2.3.2.3

לו נקב  יראוהו כאי  המירבי  משיעור ההנחה בוהיעור הנחה גשב אשר ינקוב בהצעתו

 . מירביהחה ההנ בשיעור  
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

הגבוה ביותר ה ת שיעור ההנחמציע שיציע אנקודות ,  30ב זה ניתן לצבור עד  ברכי      .2.3.2.4

 שבו ביחס אליו. חוציעים י ות ויתר המנקוד 30בל קילתחזוקת שטחי גינון , 

   שטחי גינון פיתוח .2.3.3

ח של פיתול  , מציעל  הנחיות רטותמפו בנספח ה'כאמור  ,שטחי גינון פיתוחל מפרט ב     .2.3.3.1

לבניה   קל ירון ד ח יתומחרו בהתאם למחבודות הפיתופריטי עת ו ולוהפעגינון.  שטחי

יע  על המצ ת/הפריטים.ומועד ביצוע הפעולהידוע במעת לעת ותעדכן מהותשתיות 

לבניה   רון דקליח במעל המחירים המופיעים   אחידהנחה וב בהצעתו בשיעור לנק

 . ון גינה  שטחי בודות פיתוחשיידרשו לע לכל הפעולות והפריטים ותשתיות 

  ממחירון %52 שיעור של לא יפחת מ   י גינון לפיתוח שטח  המינימאלי  ההנחה  שיעור     .2.3.3.2

  המינימאלי  הנחהשעור ה"להלן:  )  ת לעתתעדכן מעהמלבניה ןתשתיות דקל 

 .  ("לפיתוח

לבניה ותשתיות  ן דקל  רו חיבמם ישר לא מופיע פריטים, אעולות / פמובהר בזאת כי       .2.3.3.3

 הנחה  ה יהיה בשעור הבפריטים אליעור ההנחה ש, המתכנן ם לאומדןתאבהיתומחרו 

 . 20%של 

 הגבוה ביותר ההנחה ת שיעור שיציע א מציענקודות ,  10ב זה ניתן לצבור עד ברכי     .2.3.3.4

 שבו ביחס אליו. וחיות ויתר המציעים נקוד  10יקבל לפתוח שטחי  גינון 

נקודות  10תחזוקת שטחי גינון+ן נקודות בגי  30,  נקודות 40בסה"כ עד  בסעיף זה ניתן לצבור .2.3.4

 בגין פתוח שטחי גינון.

 יעי רב שלב .2.4

ורגו  ות יד . ההצע לאיכות 60% -ו  יר מחל  40%פי יחס של ציון משוקלל, לההצעות יחושבו ב .2.4.1

תדורג במקום  ר, ה יהיה הגבוה ביותלשאשר הציון המשוקלל   צעהבהתאם לציון המשוקלל והה

 . אשוןהר
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 ד'  פחנס
 הצעהצרף לל  תם נדרש המציעומסמכים אורים אישו

 
 שורים ומסמכים כדלקמן: על המציע לצרף להצעתו אי  .1

 

ם  כשהם מלאי המציע לצרף להצעתום ואישורים שנדרש  יכסממ

 וחתומים

 אין יש

   ם כדלקמן:א' יצורפו המסמכי הבמעטפ

ה  ל עמודיה חתומים בחתימת מורשחיה, כשכעל כלל נספ חוברת המכרז

ות הבהרה  לשאל שובותוכן עידכונים ות  בחותמת המציע.החתימה ו

 למועד הגשת ההצעה למכרז. שפרסם המציע עד 

  

 ( 1 )טופס משפטיה ו על מעמדהצהרה רטים על זהות המציע ופ

ס  תדפי כול שהמציע תאגיד, רישום התאגיד כ תעודתועל זהות פרטים 

ישור  ויות( אותפ)רשם החברות/הש התאגידרשום  ם בו מן המרשעדכני 

 מורשי חתימה  

  

 )טופסבתנאי סף  עמידת המציע   ינתלצורך בח  דרשים ומסמכים הנ נתונים

1). 

  

  הצעת המציע לביצוע שירותי הגינוןרכיבי האיכות ב טופס בדיקת 

 ( 2)טופס  והמסמכים הנלווים לו

  

   ( 3פס )טוז  להשתתפות במכרת מינוסח ערבות אוטונו

   .(5)טופס  ניינים  ד עיעדר ניגוה  יר תצה

   (8טופס ) "חי"והערת עסק  כספימחזור ל  נוגערו"ח ביר תצה

   'ח ונספב גינון מצ"ב קת שירותי ספלא  התקשרות חתוםהסכם 

  כנדרש בנספח ב'  קורות חיים של מנהל העבודה המוצע מטעם המציע

 18.3בסעיף 

  

וכן  .18.3ף בסעיח ב ספנב כנדרש  הל העבודהמנל ש 2של גנן רמה   ודהתע

 תו ועל השכלתו. עידה על הכשרתעודה נוספת המכל 

  

   פו המסמכים כדלקמן:וריצ 'במעטפה ב

   ( 6טופס ) – "המחיר עת צה"

 
 
 
חיהם  פס נ , כמפורט במסמכי המכרז עללעיל, ולצרף את כל הצירופיםד ותש ריהדבכל מציע לעמוד העל  .2

הכל  , וסמכיםמ למתהשבקש  ל וא , עהאת ההצלפסול נה  י מזמה  תירוף כאמור רשאיצ  יעדרבהם. היוצרופות

 לשיקול דעתה.  בהתאם
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 

 חה לגרוע, אך אין בכושתהלבדוק את הצעתו בטרם הגמציע הנועדה לשמש את זו  בלהכי ט מובהר .3

זו דרישה כלשהיא לצרף מסמך  ה מסמכי המכרז. ככל שהושמט מטבללבדוק את כל  מציעמאחריותו של ה

דרישה כלשהיא מצד   לא תהווה עילה לתביעה ו/או , היאנדרש במכרזכמידע אחר  ו/או אישור ו/או כל

 תף.המשת
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 
 ה'   נספח

 ותים מפרט השיר
 

 המכרזמסמכי פרדת ל מצורף בחוברת נ על כל חלקיו   המפרט 
 
 
 
 
 

 עבודות גינון והשקיה מפרט    -חלק א' -'הנספח  

 1 מרבדי יבלית קרוסלביצוע מפרט מיוחד   -'בחלק  -'ה  נספח

 צמחי בר  ה ושתילת זריע לביצוע מפרט מיוחד   -'גחלק  -'הנספח  
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 נספח ו' 

 כם התקשרות סה

 

 וברת נפרדת למסמכי המכרזחבסכם מצורף הה
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 ' זנספח 

 שטחים  טבלת 

 

 מתחם ההר  

אינטנסיבי   דונמים מתחם
 מוגבר

 אקסטנסיבי  אינטנסיבי 

   V 31 אואזיס  
B0  14   V 

 V   11 הר ליה לדרך ע
B3 16   V 
B4 7   V 

  V  2 שדרת בלבדר 
 V   11 טרסות פנימיות 

 92 סה"כ 
  

 דונם   סוגי השטח  
 31 אינטנסיבי מוגבר  

 2 אינטנסיבי  
 59 אקסטנסיבי  

 

 מתחם החווה  

אינטנסיבי   דונמים מתחם   
 מוגבר

 אקסטנסיבי  אינטנסיבי 

   V 6 משרדים גינון 
 V   4 חורשה   דיםמשר

 V   25 קנופי חנייה 
 V   45 גבעות קנופי 

  V  23 נחל כופר
  V  4 בריכת חורף גינון

 V   11 בריכת חורף  
 V   16 שדרת אלונים  
  V  5 בתים לשימור 

 V   27   יגבעות מגוון ביולוג
  V  14 מגון ביולוגי 

 V   10 משולש ידידה  
  V  5   461כביש 
 195 סה"כ 

  
 דונם   שטח י הסוג

 6 אינטנסיבי מוגבר  
 51 אינטנסיבי  

 138 אקסטנסיבי  
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 לתחזוקה סה"כ שטחים  

 בהתאם למכרז  

 דונם השטח 

 37 בי מוגבר שטח אינטנסי

 53 שטח אינטנסיבי 

 197 שטח אקסטנסיבי 

 287 סה"כ
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 נספח ח' 

 הגינון   של קבלןבה ת ציוד חורשימ
 

 

 ביגוד ממותג עם לוגו הפארק בגב ובחזית בהתאם להנחיות המזמין.  –י גינון שי עובדציוד אי

 חורף  קיץ

  

 ם עיל גשמכנסיים + חולצה + סווצר + מ מכנסיים וחולצת טריקו 

 גשםנגד  כובע רחב שוליים כובע רחב שוליים 

  ות נעלי עבודה תקני

  זמרה  למחגורה + נרתיק  

  בודה כפפות ע

  מוקן תר /מימיה

  דה עם כלים מכנים משקפי הגנה לעבו

  ם מכנים אטמי אוזניים לעבודה עם כליאוזניות/

  מחומרי הדברה  תקנית  מסכה פה/אף

  קסדה לעבודה בגיזום עצים 

  ם הגנה קר
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 ה חובה מתחם החוו  וציודרשימת כלים 

 

 הערות כמות  יט רפ

במהלך כל תקופת     1 ה+ תפוח תיקני על מ ו 2019שנת  מ 4/4טנדר 
התקשרות לא  ה

יעלה גיל הרכב על  
שנים מיום   4

הוצאת  
 ישה הרישיון/רכ

 כנ"ל   1 2018משנת מטר משאית,טנדר  12סל אדם גובה 

  במהלך כל כנ"ל    1 2019גם טורו משנת א + אוסף מד מכסחת דש 
תקופת  

התקשרות לא  ה
יעלה גיל הרכב על  

ם  שנים מיו 4
הוצאת  

 ישיון/רכישה הר

 כנ"ל    2 מושבים +ארגז+תפוח   4 2019י משנת חשמלרכב 

  1 ק"ג  500ה נגררת עגל

  יים כנ מ םכלי

  1 נגרר  ליטר  100רסס ממונע מינימום מ

  4 י + נינגה +ראש חוט (  מכנחרמש 

  1 משור שרשרת גדול  

  1 רת בינוני  ר שרש משו

  1 משור שרשרת קטן  

  2 מגזמת  

  1 גב  מפוח 

  1 )קומפרסור( ר ליט  30מדחס אוויר 

   ליטר  100מרסס ממנוע 

   טרנצר

  דה כלי עבו 

    3 מריצה  

  –ולוגי גוון הבימח אב קנה במתחם המרגלס לטיפול בצסירה מחומר קשיח פילב
 ת הגזם על הסירה(  יר א) הסירה שניתן לעמוד עלייה ויש מקום להעב

1  

  4   חליפת דייגים איכותית

  2 א  י דש מספר

  1 לסקופי  ט  ל מוטמזמרת תוכי ע 

  2 מזמרה ארוכת זרועות  

  3 מרסס גב  

  6 ה  מגרפ 

  6 גרפת דשא  מ

  5 טורייה  

  3 רה  ן חפי קלשו

  6 מעדרים  

  5 חפירה   את

  5 גדול  ושכמ

  5 וש קטן כמ

  1 מטר  12סולם 
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  1 מטר   6סולם 

  1   עול נארון חומרי הדברה תיקני + מ

כל החומרים   הדברה  מלאי חומרי 
ים  ושהמאושרים והדר 

 לדרישתו של המזמין  

 

  מטר מכל סוג  50   40-75טר מלאי צינורות ומחברים מקו
 עת    בכל מלאי זמין 

 

  מטר מכל סוג  200   16-32נורות ומחברים מקוטר מלאי צי
 כל עת  מלאי זמין ב

 

  פי הצורך  ל ע מיקרון   5.4ליטר    70 שקיות אשפה ירוק 

  על פי הצורך  גילות  סמוכות ר

  פי הצורך ל ע   20-20-20דשן 

  על פי הצורך  דשן פרחי עונה  

  הצורך  על פי פוסטקומ

  הצורך   על פי תערובת גן  

  על פי הצורך   מדשאה   ן בונהדש

  חבילות במלאי קבוע   2 חבל סיזל  

  10 מזמרות  

ם של מפתח  ולל סטים שלמי+ סט אביזרים הכ מבגרה+ סט אביזרים מבגרה  
 ת מברגים ביטים וכ"ו רושוודי מפתח צינורות מקדחה פטיש חגו

1  

  רישה עונתית כלים על פי ד

  שנה  ביום   30עד  מטר    20הרמה עם סל זרוע  במת

דרישת   עונתי על פי  מקלטרת רתומה לטרקטור  
 המזמין

 

עונתי על פי דרישת   מאוררת דשא  
   המזמין

 

עונתי על פי דרישת   קטור  רתומה לטר שרשרת רתומה מכסחת 
 המזמין  
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 מתחם ההר:  ה רשימת כלים חוב 

 הערות   מות כ פריט 

ה+ תפוח  ל ומע 2019משנת   4/4טנדר 
 תיקני  

במהלך כל תקופת ההתקשרות     1
שנים   4ב על לא יעלה גיל הרכ

 הרישיון/רכישה הוצאת  מיום

מדגם טורו   וסףמכסחת דשא + א
 2019משנת 

 כנ"ל   1

 כנ"ל    2    2019רכב חשמלי משנת 

  1 ק"ג   500עגלה נגררת 

    1 לה/ מחסן  ומכ

   כניים ם מכלי

    4 נינגה +ראש חוט (   )מכני  חרמש 

  1 גדול  משור שרשרת  

  1 משור שרשרת בינוני  

  1 משור שרשרת קטן  

  2 גזמת  מ

  1 מפוח  

   טר  לי 100מרסס ממונע 

    1 פרסור קומליטר    30מדחס אוויר 

  ודה עבכלי 

  1 מזמרת תוכי על מוט טלסקופי  

  2 ות  ארוכת זרועמזמרה 

  3 ס גב  מרס

  6 מגרפה   

  6 דשא    מגרפת

  5 טורייה  

  3 קילשון חפירה  

  6 רים  מעד

  5 חפירה  את 

  5 וש גדול כמ

  5 וש קטן כמ

  1 מטר  12סולם 

  1   מטר 6סולם 

  1   נעול + מארון חומרי הדברה תיקני 

לדרישתו  ל החומרים המאושרים והדרושים כ מלאי חומרי הדברה  
 של המזמין  

 

  מלאי זמין בכל עת  טר מכל סוג מ 50   40-75י צינורות ומחברים מקוטר מלא

  כל עת  מלאי זמין בטר מכל סוג מ 200   16-32ות ומחברים מקוטר מלאי צינור

  5.4ליטר    70שפה ירוק שקיות א
 מיקרון 

  ל פי הצורך ע

  ורך הצ על פי  סמוכות רגילות  

  י הצורך על פ   20-20-20דשן 

  י הצורך על פ נה  עו דשן פרחי 

  על פי הצורך  קומפוסט

  על פי הצורך  ת גן  תערוב

  הצורך  על פי דשן בונה מדשאה  

  בילות במלאי קבוע  ח 2 חבל סיזל  
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     10 מזמרות  

הכולל סטים  + סט אביזרים   רהמבג
מים של מפתח שוודי מפתח  של

ורות מברגים  חגצינורות מקדחה פטיש  
 ם וכ"ו  ביטי

1  

  י דרישה עונתית ל פכלים ע 

    על פי דרישת המזמין עונתי  מטר    20במת הרמה עם סל זרוע 

  רישת המזמין עונתי על פי ד  ר  מקלטרת רתומה לטרקטו

  תי על פי דרישת המזמין  ונע מכסחת רתומה לטרקטור  

 

 

 

 שימת הציוד והכלים הינה חובה כחלק מתנאי המכרז.ר •

 י הוראות היצרן  יטופלו ויישמרו על פכל הציוד והכלים  •

 סביר יתוקנו תוך זמן /יוחלפו  תיקניםלא כלים  •

 קבוע בחוקוהכל בהתאם ל + צד ג מספר רישוי יבוטחו בביטוח חובה כלים הנושאים •

ראות שימוש  הוגיעו באריזה מקורית עם  יו  וישמרו בארון סגור  יהיו תקניים  כל חומרי ההדברה •
 ת.ובטיחו
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 נספח ט' 

 כמות עובדים 

 

 

 סוג השטח
 

 "כ עובדיםסה עובד לדונם מות דונםכ

 4 ם  ונד 10לכל  1עובד  37 אינטנסיבי מוגבר  

 3   םונד20לכל  1 עובד  53 אינטנסיבי 

 6 דונם  30ל לכ 1עובד  197 סיבי אקסטנ

 1   מנהל עבודה ראשי 

 2   חים גוזמים מומ

 עובדים   16 ני המתחמים שלעובדים  סה"כ  
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 הצעת המציע  - 1טופס 

 עמידת המציע בתנאי הסף         
 

 
 כללי  .1

 
 מכרז.  א את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה ליש למל 1.1

"לא רלוונטי"   רלוונטית למציע יש לציין במפורש אם השאלה אינה -יש להתייחס לכל הסעיפים  1.2

 ולא להשאיר מקום ריק. 

רטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר,  מסור פבכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע ל  1.3

 , טלפון, פקס ודוא"ל(.תפקידו ופרטי התקשרות עימו )כתובת

די להעיד על היקף הפירוט  במקום שהושאר כבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש בכל סעיף ש 1.4

 מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך. המצופה  

חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם   נדרשת בכל מקום בטופס ההצעה שבו 1.5

 המציע. 

לנוחות המציעים בלבד; רשימת  הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות  1.6

 ינה כאמור בגוף המכרז.  שות המחייבות ההדרי

 המציע  הצהרת    .2

 , מצהיר בזה כדלקמן:  המכרזהח"מ, לאחר שלמדתי את מסמכי  אני

ת כל המסמכים כמפורט לעיל, הבנתי את האמור בהם, ואני מסכים לכל האמור  יון אקראתי בע  2.1

 ת אותי לכל דבר ועניין.עה מחייבבהם וידוע לנו שחתימתי על ההצ

יום מהמועד האחרון להגשת     120עד  ממנה, הינה בתוקף לפחות  , על כל המשתמע הצעתי זו 2.2

רכת תוקף ההצעה  ת האכן אני מסכים כי שמורה לכם הזכות לדרוש א .29/04/2021ליום   ההצעות

 יום נוספים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  120לתקופה נוספת של עד 

ים למתן השירותים, כי עומדים  הכישורים הדרושועי, הניסיון, המומחיות והידע המקצ  יש לי את  2.3

הדרושים לכך והנני בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי   כל האמצעים תילרשו

 ואן ובמועדן, נשוא הליך זה. במל  יהתחייבויותי 

כל הצרכים והדרישות האלו  וכי השירותים  ודרישותיה הקשורים לביצוע   חברהאת צרכי ה   נתיהב 2.4

 . יעה שהוגשה על ידגה באמצעות ההצניתנים להש 

מאת גורמים  ,תלויה בקבלת תקציבים בפועל היא ממשלתית וכי ידוע לי כי החברה הינה חברה  2.5

תקציבים    תהיה רק לאחר קבלת הליך זה ת מתן השירותים נשוא תחילממשלתיים אחרים, וכי 

ו ביטול  עיכוב, דחיה א  כל טענה כלפי החברה לרבות  במקרה שלבידי החברה כאמור, ולא תהיה לי 

 קבלת התקציבים לידי החברה.

מתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים  ני מצהיר וא 2.6

העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו.   תחילת ביצוע השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אםועד במ

תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול  כל טענה ו/או  י מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא ליכן אנ 

 זה.  הליךם נשוא ביצוע השירותי
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ההצעה הזולה ביותר    רבותלמען הסר ספק, ידוע לי, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, ל 2.7

, מבלי שיהא עליכם  והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל,

   לנמק את החלטתכם.

הווים חלק בלתי נפרד מההסכם  זו וחתומים על ידי, מ יהמסמכים המצורפים להצעת  , שכליידוע ל 2.8

   .אותו, ויש לראותם כמשלימים  בהליךזכה אחתום, אם אעליו 

או תיאום עם משתתפים אחרים ולא תאמתי עם  בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר  מצהיר  הנני 2.9

 . הליךאיש את השתתפותי ב

ל העלויות  , את כ לבצע אדרשכל הפעולות שלת באופן סופי את   מטעם המציע כולהמחיר  הצעת 2.10

לי לגרוע  , מב , לרבותהליךהכרוכות במתן השירותים בהתאם לדרישות המופיעות במסמכי ה 

צאה  לעובדים, תנאים סוציאליים, הוצאות וביטוחים, מסים, הובכלליות האמור, שכר עבודה 

 מנהלה ורווח, כולל מע"מ. 

 

 המציע פרטי  .3
 

 :עשם המצי
 

 מספר מזהה ע.מ/ ח.פ:

 :כתובת המציע

   טלפון
 

 דוא"ל פקס

 פרטי איש הקשר מטעם המציע
 :דוא"ל :תפקיד : שם איש הקשר

 יד:ני  טלפון: 
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 ז( למכר   13סעיף מעמדו המשפטי של המציע ) .4

 

 ק מורשה/אחר( _____________ המעמד המשפטי של המציע )חברה/שותפות/עוס 4.1

 . _________________  במרשם הרלוונטי(  םהה )לפי הרישומספר מז 4.2

מחק את  )יש /אין   -(  2020)לא כולל שנת   לוונטילמציע  חוב בגין תשלום אגרה שנתית למרשם הר  4.3

 (. המיותר

.   בהתראה לפני רשום כאמורהמציע הוא חברה האם קיים רישום כחברה מפרת חוק או ו במידה  4.4

 (. מחק את המיותר)כן/לא  

 ____. מתאריך__________  סח תאגיד עדכנימצ"ב נ 4.5

שי מצ"ב אישור עו"ד בדבר זהות מור) מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע: 4.6

 . (החתימה מטעם המציע

 

 דוגמת חתימה  אצל המציע  תפקיד ת.ז. שם מס"ד

1     

2     

3     

 
 ז( רמכל 14סעיף )  מפגש מציעים .5
 
 

 תתף מטעם החברה  ______________. הש  3/12/2020 ים שהתקיים בתאריךבמפגש המציע 5.1

 
 למכרז(  18.1)סעיף  קת שטחי גינון תחזו -נסיון המציע .6

 

ועד למועד    2017החל משנת  עניק שירותי תחזוקת גינוןים להם ה גופשלושה  לפחות  המציע יציין  6.1

י תחזוקת  תירו עדיין מעניק להם שמציע הינם גופים שה לפחות   שניים מהגופים .הגשת ההצעות 

או כקבלן משנה  לן ראשי חודשים ברציפות כקב 12.שירותי תחזוקת הגינון ניתנו במשך  ן גינו 

  450מצטבר של  מציע שירותי תחזוקת גינון לגופים הנ"ל הינו בהיקף ה  שטחי הגינון להם העניק  .

 . לפחות נםוד 300 שירותי תחזוקת הגינון ניתנו על שטח של לפחות  , כאשר בגוף אחד לפחות   דונם
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

שירותי  תקופת מתן  וףהג שם

 .תחזוקת הגינון

השירותים ניתנים  

 עד היום

 כן/לא

היקף  

השטח  

 בדונם

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח

 ___________ החל  

 ___________ עד 

השירותים ניתנים  

 _ עד היום________ 

 __ __________שם איש הקשר  

 _______________מס' נייד

 __ ______________תפקיד

 ___ ________החל  

 ___________ עד 

השירותים ניתנים  

 עד היום_________ 

 __ __________שם איש הקשר  

 _______________ניידמס' 

 ________________תפקיד

 ___________ החל  

 ___________ עד 

ים  השירותים ניתנ

 עד היום_________ 

 __ __________שם איש הקשר  

 _______________מס' נייד

 ______ __________ קידפת

    השטח של שלושת הגופים ה"כ ס

 

 כרז( למ  18.2)סעיף   פיתוח שטחי גינון -נסיון המציע .7

 

החלו   . עבודות הפתוח פיתוח שטחי גינוןעניק שירותי ים להם הגופ ף אחד ו/או מס' גו המציע יציין  7.1

  ק העני י הגינון להם ח שט.למכרזלמועד הגשת ההצעות  עד  ו   2017 קופה שבין שנת  והושלמו בת

 יחד.אצל כל הגופים במצטבר  דונם  50של  לגופים הנ"ל הינו בהיקף  חי גינון פיתוח שטמציע ה
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

שירותי  תקופת מתן  הגוף שם

 .תחזוקת הגינון

השירותים ניתנים  

 עד היום

 כן/לא

  טחמיקום הש

היקף השטח  

 בדונם

 

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח

זאת  ן קבלן משנה יש לציי אם המציע

 פרטי איש הקשר של אתן ויש לציי

 לקוח הקצה 

החל   

 ___________ 

 ___________ עד 

השירותים ניתנים  

עד 

 _ היום________

 יקום השטח מ

 

 היקף השטח 

 __________ 

 __ __________שם איש הקשר 

 _______________מס' נייד

 ________________תפקיד

 קבלן משנה /המציע קבלן ראשי 

 

 המזמין ם המפקח מטעםש

 __________ __________ 

ף שיתאר  , וכל פרט נוס, סוגי הצמחיה וח מערכות השקיה יתפשל עבודות הפתוח כולל נטיעה ו אורית

 את מהות העבודה.
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 
 
 

שירותי  תקופת מתן  שם הגוף

 .תחזוקת הגינון

השירותים ניתנים  

 היוםעד 

 כן/לא

  טחמיקום הש

היקף השטח  

 בדונם

 

 טעם הלקוחמפרטי איש קשר 

זאת יין קבלן משנה יש לצ עהמציאם 

את פרטי איש הקשר של ויש לציין 

 לקוח הקצה 

החל   

 ___________ 

 _____ ______עד 

השירותים ניתנים  

עד 

 היום_________ 

 יקום השטח מ

 

 היקף השטח 

 __________ 

 _ ___________שם איש הקשר 

 _______________מס' נייד

 ________________תפקיד

 משנה בלן ק/קבלן ראשי  עהמצי

 

 עם המזמיןם המפקח מטש

 ____________________ 

, וכל פרט נוסף שיתאר  , סוגי הצמחיה כות השקיה וח מעריתפאור של עבודות הפתוח כולל נטיעה וית

 את מהות העבודה.

 

 
 



 

37 
 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 למכרז( 18.3)סעיף   מנהל העבודה הראשי מטעם המציע .8

 
, מספר טלפון  __________________ _  הראשי מטעם המציע שם מנהל העבודה 8.1

 ד_________________________ ניי

, מצ"ב  ________גננות ונוף בישראל מטעם הארגון ל  2מנהל העבודה בעל הסמכה של גנן סוג   8.2

 תעודת ההסמכה____________.

ביחסי עובד מעביד   אצלי , והוא מועסק  נות ניסיוןש מנהל העבודה הינו בעל ____________ 8.3

 _ ועד למועד זה . ____ _______ אריך__תהחל מ

נשוא    הגינוןראי על עבודות יהיה אח מטעמי אשר העבודה  מנהל יהיה  הראשי מנהל העבודה  8.4

 אצל המזמין. ציג המציע נכרז זה והוא יהיה מ

ות ודתע  ויצרף  כאמור לעיל ו המוצע מטעמ מנהל העבודה  סיונו של  ינאת  ייןיצ המציע 8.5

 חר. אמר נדרש   השכלתו וכל חו תו ,הכשרעל המעידות 

 

 ___________ ________________________________________________________

 ___________________ ________________________________________________

___________________________________ ___________ _____________________

 ___________________________ ______________________ _________________ _

 ___________________________________________________________________

_______ ____________________________________________________________

 __________________________________ _________________________________

_______________ _______________________________________ _____________

______________________________________________________________ _____

 ___________________________________________________________________

 ______________________ _____________________________________________

__ _ _______________________________________ _________________________

__________________________________________________ _________________

 __________________________________________________________________ _ 

 
 
 

 חתימה וחותמת  תפקיד אצל המציע  .ת.ז שם
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 
 

  
 יןד עורך אישור

 "ה  ה כי בזאת מאשר' ___________________ מרח__________ "ד ______עו"מ, הח אני

 הינם /   הינו.ז. __________________________  ת__________________________  

  חתמו הם/   הוא וכי___________, _____________ המציע מטעם חתימה מורשי /מורשה 

 . זה מסמך על בפני

 

 "ד: __________ עו וחותמת חתימה  ___ _________: ____ תאריך
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 
 הצעת המציע  - 2טופס 

 רכיבי האיכות בהצעת המציע ומתן ניקוד להצעת המציע              
 
 

 כללי  .9
 

 ז.  ולהגישו כחלק מההצעה למכרא את הטופס  יש למל 9.1

ונטי"  ורש "לא רלולציין במפ טית למציע יש  נאם השאלה אינה רלוו -יש להתייחס לכל הסעיפים  9.2

 ולא להשאיר מקום ריק. 

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר,   9.3

 ס ודוא"ל(., טלפון, פקתפקידו ופרטי התקשרות עימו )כתובת

ירוט  יד על היקף הפע הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להבכל סעיף שבו  9.4

 ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך. פה מהמציע.  המצו

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם   9.5

 המציע. 

חות המציעים בלבד; רשימת  בגוף נספח זה מובאות לנו הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות 9.6

 ז.  מור בגוף המכראהדרישות המחייבות הינה כ 

  2.3.1בהתאם למפורט בנספח ג' בסעיף   של המציע הלקוחות  נימאפיי .10

 
  לנדרש בהתאם  , 7ובסעיף  6בסעיף  1בטופס  שפירט המציע בהצעתו ים גופ 2תבחר  ה החבר 10.1

לא  גופים אלה  2 אצל הכולל הגינון  תחזוקת שטחי שטח כאשר   18.1-18.2' בסעיפים בח בנספ

  השירותים  בהתאם לדמיון בין  תם תנקד אוזים ועדת המכרו.ונם יחד ד  300יפחת משטח של 

היקף שטחי הגינון הכולל של הלקוח   , לחברה   יםששנדר ים שירותביחס ל אלה  שניתנו לגופים  

ע יהיו לקוחות  ציכל שלמכ .זה מכרזמסמכי ע בקבול בהתאם והכל  של הלקוח  וסוג שטחי הגינון

שירותים  ותר לים ימהמציע דום שמעניק לההשירותים ה ושרדומים יותר לחב ניהםשמאפיי 

 הוא יזכה לניקוד גבוה יותר. , תהיה ברמה גבוה ורמת האחזקה הנדרשים על ידי החברה,
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 

 זמין ולא ע"י המציע טבלה זו הינה למילוי ע"י המ 

י  שירותתקופת מתן  שם הגוף

 .תחזוקת הגינון

השירותים ניתנים  

 עד היום

 כן/לא

יקף  ה

השטח  

 םבדונ

 הלקוחש קשר מטעם  פרטי אי

 ___________ החל  

 ___________ עד 

השירותים ניתנים  

 עד היום_________ 

 __ __________שם איש הקשר  

 _______________מס' נייד

 ________________תפקיד

 _________ __החל  

 ___________ עד 

השירותים ניתנים  

 עד היום_________ 

 __ _________ _שם איש הקשר  

 ____________ ___' ניידמס

 ________________תפקיד

 ___________ החל  

 ___________ עד 

השירותים ניתנים  

 עד היום_________ 

 __ __________שם איש הקשר  

 _______________מס' נייד

 ________________תפקיד

    שלושת הגופים  השטח של ה"כ ס

 

   .22.3בסעיף בנספח ג' בהתאם למפורט  מנהל העבודה הראשי מטעם המציע .11

 
 ע"י המראיין מטעם המזמין.למילוי  –סיכום הריאיון עם מנהל העבודה  11.1

 _________________________     הראשי מטעם המציע שם מנהל העבודה 11.2

 . ________גננות ונוף בישראל מטעם הארגון ל  2גנן סוג   מנהל העבודה בעל הסמכה של 11.3

ביחסי עובד   אצל המציע מועסק , והוא  יוןשנות ניס ____________  למנהל העבודה הינו בע 11.4

 ____________ ועד למועד זה . אריך__החל מתמעביד 
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

_____________________________________________________________________________ _

 ______________________________________________________________________ _ _______

__ _____________ ___________ ____________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

_____________________________________________ _________________________________

________________________ _____________ ___________ ______________________________

 ______________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ ___________

 __________________________________________________ ____________________ ________

 ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _____________

 __________________________________________________________ ___________________ _

 ______________ ________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

____________ _____________________ _____________________________________________

__ _ ______________________ ___________ __________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________ _______________________

__________________________________________________________ ____________________

 ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ________________________ _

 _______________________________________________ ______________________ _________

__ ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___

_____________________ _________________________________________________ ________

____ ____________________ ______________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________ _____ ___________________________________ 

 _____________________________________________ __________________________________

 _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ____

______________________________ ______________ ____________________ __ _____________

 _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ _______ 
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 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 2.3.3בהתאם למפורט בנספח ג' בסעיף  יודכלים וצ .12

 
לכלים ו/או   בנוסףוד כלים ו/או צי  לטובת מכרז זה   חייב להעמיד עיף זה מתבמילוי סמציע ה 12.1

ים ברשימת הציוד בנספח ח'  ופיעאו כלים וציוד המ,  ' ח, נספח  דפיע ברשימת הציו ומלציוד ה 

אשר   הנוסף או החדיש יותר  הציוד להלן  .ריות  ם חדישים יכל  מסוגם ביא המתחייב ל והמציע 

 קמן:ניקוד כדלספת בתו מציע היזכה את  

יע  מופ)   –כב חדש רנדרש להתחייב להעמיד  –תקני ומעלה + תפוח   2019משנת  4X4טנדר  12.2

  .(לרכב חדשב ברשימת הציוד בנספח ח' מבוקש להתחיי

 _________________________________________________________ __ 

  חדשסל אדם יד חייב להעמנדרש להת - ורטאו טרק  טנדראו ר ע"ג משאית טמ 12בגובה  סל אדם 12.3

  .לדגם חדשב  מופיע ברשימת הציוד בנספח ח' מבוקש להתחיי) – 2020שנת 

 ___________________________________________________ ______________ 

ת  סחמכ רה עמיד לרשות החבהמציע ידה ו במי  שווה ערך או ורומדגם ט וסףדשא +אמכסחת  12.4

 . (ספח ח'מופיע ברשימת הציוד בנל בנוסף),ואילך  2019ת  נמש נוספתדשא 

____ ______________________________________________________________ 

לעיל   12 בסעיף מציע אשר התחייב במסגרת הצעתו להעמיד לטובת המזמין את הציוד כאמור  12.5

עם כם הסה ז וחתם על רזכה במכשמצויין או חלק ממנו , ולאחר כאת הניקוד  וקיבל עליו

התאם להתחייבות כאמור  את הציוד ב ,נשוא מכרז זהטובת השירותים מיד ל, לא העמין המז

 לפסול את זכייתו במכרז.  עשויה החברה  לעיל , 

 
 ציבוריים גופים  .13

 
לגופים אותם   בנוסף נוןקת גיחזולהם העניק שירותי ת   יםציבורי גופים עד שלושה  יפרט המציע    13.1

ע נותן שירותי  ציהמכאשר    2.3.4יף עלקבוע בנספח ג' ס ובהתאם  , 6-7בסעיף  1 בטופס ם רש

בכל  דונם  500של לפחות   גוונות ועצים בוגריםמבעל מיני צמחייה  אינטנסיבי לשטחתחזוקה  

 ל .  פים הנ" גואחד מה

  די)לרבות תאג  1992-המכרזים, התשנ"ב בת חוק חול  2עיף גוף המנוי בס  - "גוף ציבורי"לענין זה  13.2

 ; וק זה(, וכן רשות מקומית ו בחרתמקומי, כהגד
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 שם הגוף

 תו גוף ציבורי נא לפרט את מהו

שירותי  תקופת מתן 

 .תחזוקת הגינון

 

היקף  

השטח  

 בדונם

 סוג השטח

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח

 _ ________שם הגוף _________

 

 ציבורי___________________ 

 ___________ החל 

 _______ ____עד 

 

 דונם____

 

  השטח
 בי אינטנסי

 בלבד

 __ __________שם איש הקשר 

 _______________מס' נייד

 ________________תפקיד

 שם הגוף __________________ 

 

 ציבורי___________________ 

 _______ ____ החל 

 ___________ עד 

 

 דונם____

 

השטח  
 סיבי אינטנ

 בלבד

 __ __________שם איש הקשר 

 _______________ יידמס' נ

 ________________תפקיד

 שם הגוף __________________ 

 

 ציבורי___________________ 

 ___________ החל 

 ___________ עד 

 

 דונם____

 

השטח  
 אינטנסיבי 

 בלבד

 __ __________איש הקשר שם 

 _______________נייד מס'

 ________________ תפקיד

    השטח של שלושת הגופים ה"כ ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת  מציע תפקיד אצל ה .זת. שם

    

    

    



 

44 
 י גינון תחזוקה ופיתוח שטחלמתן שירותי   4/20פומבי ז מכר

 
 ___________________חותמת__________וחתימה        

 יןד עורך אישור

 "ה  ה כי בזאת מאשר' ___________________ מרח___ "ד _____________עו"מ, הח אני

 הינם /   הינו_____________________  .ז. _____ ת_____________  _____________ 

  חתמו הם/   הוא וכי__, ______________ ________ המציע מטעם חתימה מורשי /המורש 

 . זה מסמך על בפני

 

 __________ "ד: עו וחותמת חתימה  ___________ : _____תאריך
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 3טופס 
 כרזות במטונומית להשתתפאונוסח ערבות 

 
 
 כבודל

 )חל"צ( בע"מ ק אריאל שרוןרחברת פא
 
 
 
 

 אוטונומית  מס' ערבותהנדון: 
 

 
ום  "סכ  הלן:שקל חדש( )לח ) מאה אלף  ש"  100,000כולל של  ל סכום עד לסכוםם לתשלום כרבים כלפיכע  ונא  .1

שירותי   למתן 4/20מס' להלן: "הנערב"( בקשר עם מכרז ) ____________ערבות"( שתדרשו מאת  ה

 . לבין הנערב   שביניכם ון בפארק אריאל שרון בע"מ )חל"צ(ופתוח שטחי גינ  התחזוק

 

  על ידינו לפימתאריך קבלת דרישתכם )שבעה( ימים  7-ה בכתב, ולא יאוחר מנו דרישתכם הראש לפי .2

,  בותד שלא יעלה על סכום הערה ובלבדרישלכם כל סכום הנקוב ב אנו נשלם  עיל,טת ל פורכתובתנו המ

ילה מאת  ו חייבים לדרוש את התשלום תחליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהימבלי להטיל ע

 רב. עהנ

 

על  ת.  בטלה ומבוטלריך זה תהיה  בלבד ולאחר תא )כולל( 29/04/2021ליום עד זו תישאר בתוקפה  תערבו .3

 . ב לא יאוחר מהתאריך הנ"לו בכתידיני ערבות זו להתקבל על  ישה על פ ל דרכ

 

 ינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות זו א .4

 

 
 כבוד רב, ב         

 
          

 בע"מ _ יטוח ________ בבנק /חב'         
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 4טופס 
 ערבות ביצוענוסח 

 
 כבודל

 )חל"צ( בע"מ ק אריאל שרוןרחברת פא
 
 
 
 
 

 ש"ח  _______ ע"ס _____________מס' רבותנו ע: הנדון
 

  סך הכולל שלערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל( הננו  להלן: "המבקש" לבקשת ___________ )  .1

חזוקת  תן שירותי תלמר לחוזה  קש, בכל הקשובהמ  מאת שתדרשוש"ח( ף לים: מאה אליש"ח )במ  200,000

 .  ןגינון /פיתוח שטחי גינו 

אלינו  מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה   וםי  15תוך   הסכום הנ"ל, תאנו מתחייבים לשלם לכם א  .2

  שהיאכל  ההגנ תומבלי לטעון כלפיכם טענ את דרישתכם ייבים לנמקשתהיו חמבלי    ום,ר רשבמכתב בדוא

 החייב. האמור מאת   ש תחילה את סילוק הסכוםב כלפיכם, או לדרושיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיו

שים  חוד  לושהש__/__)__/ תאריך עד ל( וימת הסכם)מועד חת_/__ __/_אריך  מת ףבתוק תהיהערבות זו  .3

 ו.אותנ  תחייבוחר יותר לא ד מאבמועכל דרישה שתגיע . ועד בכלל  החוזה(לאחר סיום 

 ק / חברת הביטוח: הבנף ל פי ערבות זו יש להפנות לסניערישה ד .4

 _ _________________יטוח: __________שם הבנק / חברת הב 

 ____ ___________________ _______ _ סניף:בנק ומס' הה מס'

 ___________________ ____  :ק / חברת הביטוחבנסניף הכתובת 

 הסבה.או ל/ברה וננה ניתנת להע ו אינו זערבות .5

 וד רב, בכב
 ______________ 

 מת( ותוח  )חתימה
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 5טופס 
 עיניינים תצהיר והיעדר ניגוד  

 

שירותי   למתןמכרז למתן צהירי זה בקשר ל______ נותן תת.ז. ______  אני_____________ הח"מ, נושא .1

בשם תאגיד   תצהירי זההנני נותן "(. המכרז)" בפארק אריאל שרון  י גינוןטחתחזוקה ופיתוח ש

וזהרתי  לאחר שה  ע"()להלן: "המצי  ______________א הו  המזה שמספרו________________, ___ 

ה  \ירבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצה ה לכל העונשים הק\היה צפויכחוק כי עלי לומר את האמת וכי א 

 כדלקמן:    ת בזאת ובכתב\ומתחייב

 ___________________. נני מכהן במציע בתפקיד ה .1

 ת המציע. מה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב א נני מורשה חתי ה .2

  ענייניםהתחייבות להעדר ניגוד  .3

ניגוד עניינים מכל מין וסוג     במהלך תקופת מתן השירותים,הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי,  3.1

 אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים. ו קשרים שהוא, ו/או קשרים עסקיים א

שבשלם אני, עלול להימצא במצב של באופן מיידי, על כל נתון או מצב  מזמין להודיע ל   הנני מתחייב 3.2

  האמורים. יינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצבניגוד ענ 

ורם כאמור בניגוד  כוונה שלי, להתקשר עם כל ג על כל  מזמיןלדווח מראש ל  חייבהנני מצהיר ומת 3.3

רשאי שלא לאשר לי   מזמיןניין. הבע ולהוראותי  םלהתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתא

אפעל   העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  קשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחוהת

 בהקשר זה.בהתאם להוראות אלו, 

 קודמות הרשעות פליליותהעדר  .4

 : וו/או נחקר ולא הורשע יו ומנהליו בעל  ,המציע       

סה ; פקודת המכס; ; פקודת מס הכנ 1952-ותים(, התשי"ב )סחורות ושיר  הבעבירות לפי חוק מס קני 4.1

,  297עד   290; סעיפים  1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-ו חוק מס ערך מוסף, התשל" 

עט  למ נשוא מכרז זה,בעבירות שעניינן , וכן 1977-עונשין, התשל"זלחוק ה  438עד   414-ו  393עד   833

 .  1981-מרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א  שנו לפי חוק היהרשעות שנמחקו או התי 

 או )מחק את המיותר( 
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 לביצוע העבירות הבאות:בעבר בחשד  ורשעו ____________________נחקרו ו/או ה 4.2

 ת לעיל( לפרט מתוך העבירות המנויו  ) יש ________________________ ___ 

ים ו/או שיהיה קיים  קיכל המידע ה תמראש למסיר  ת את הסכמתנונו נותנים בזאהואיל וכך א  4.3

י חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  ם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פבמרש  אודותינו

 .  1981-תשמ"א

 ן.  זמין עם הזוכה במכרז שבנדובמשך כל תקופת ההתקשרות של המ הסכמה זו תהא תקפה 4.4

 ני העבודה מירה על די ש .5

לפי דיני   ןקבל כויותיהם של עובדי הבר שמירת זת חובותיהם בדאובעלי השליטה בה מקיימים   הקבלן 5.1

,ככל שחלים  ןציים וצווי ההרחבה החלים על הקבלהקיבו העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים

 ים כאמור. הסכמים או צוו 

 
  1המופרטות בסעיף  לשמור על זכויות עובדי הקבלןשיכו  ובעלי השליטה בה ימ  ןאני מתחייב כי הקבל 5.2

 שרות נשוא מכרז זה. כל תקופת ההתק לעיל במהלך

 
הגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת  השליטה בה לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו לובעלי   הקבלן 5.3

כרז זה ע"י מפקח שמונה  נסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במבודה כהגדרתם להלן, ולא נקדיני הע

 ת דיני העבודה. קנסות בשל הפר  ותר משני, בי1985-יות, התשמ"ולחוק העבירות המינהל 5סעיף  לפי

 
,  "(חוק עובדים זרים)להלן: " 1991-רים, תשנ"אציע פועל בהתאם לחוק עובדים זמצהיר כי המ הנני 5.4

 ן בעניין עובדים זרים. כו לקיים את כל הוראות הדי וימשי

 ים במציע אחד מאלה: צהיר כי מתקירוע מן האמור לעיל, הנני ממבלי לג 5.5

ים בשנה  ין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זר בפסק ד  הורשעו   ל הזיקה אליו לאהמציע ובע 5.5.1

 על ההצהרה.  שקדמה למועד החתימה 

ותר לפי חוק  חלוט בשתי עבירות או י דין המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק  םא 5.5.2

למועד החתימה על  השנים שקדמו שעה האחרונה לא היתה בשלושההר -עובדים זרים 

 ההצהרה. 

 יין סעיף זה:לענ 5.5.3

המציע, בעל שליטה במציע,  יד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל תאג -" ל זיקה עב"

 שליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.הגיד אחר שבעל  תא

 .1968-ניירות, התשכ"ח  כמשמעותה בחוק - "שליטהעל ב"

-בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"טהחיקוקים המפורטים -" עבודהדיני ה"

                                                                                                           והתעסוקה ממונה על ביצועם.        התעשייה המסחר  , אשר שר1969

שכר  חוק "  -)להלן  1987-התשמ"ז בהתאם לחוק שכר מינימום,   הנני מצהיר כי המציע פועל  5.6

צווי ההרחבה,  ות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה, לעובדיו בקביע  עבודה  "(, ומשלם שכרמינימום

 האישיים החלים עליו.  יים וההסכמיםההסכמים הקיבוצ
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 תקיים במציע אחד מאלה: מור לעיל, הנני מצהיר כי מרוע מן הא מבלי לג 5.7

 ום. בעבירה לפי חוק שכר מינימ וו בעל זיקה אליו לא הורשע המציע א  5.7.1

תימת  לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ח  עו בעבירה אחתשיו הורהמציע או בעל זיקה אל 5.7.2

 . ממועד ההרשעהלפה שנה לפחות  ההצהרה ח

ר מינימום, אך במועד  עבירות או יותר לפי חוק שכשעו בשתי  המציע או בעל זיקה אליו הור 5.7.3

 ממועד ההרשעה האחרונה.   הרה חלפו שלוש שנים לפחותחתימת ההצ

 יין סעיף זה:לענ 5.7.4

 ד מאלה:חכל א  –" בעל זיקה " 5.7.4.1

  ה במציע, תאגידציע, בעל שליטשבשליטת המציע, נושא משרה אצל המ תאגיד 5.7.4.2

 בו.  ליטה במציע הנו בעל השליטה גםאחר שבעל הש

ו להרכב כאמור  ותפיו, לפי העניין, דומה במהות ד שהרכב בעלי מניותיו או שתאגי 5.7.4.3

תו של  התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותחומי פעילותו של ושל המציע,  

 מציע. ה

 . אי מטעם המציע על תשלום שכר עבודהמי שאחר 5.7.4.4

תאגיד אחר שנשלט שליטה   – שליטה מהותיתו תאגיד הנשלט אם המציע הנ 5.7.4.5

  החזקה של שלושה רבעים או  –תית מי ששולט במציע; שליטה מהותית בידי מהו

 שליטה בתאגיד.   יותר בסוג מסוג של אמצעי

ום, שנעברה  חוק שכר מינימ רה לפידין חלוט, בעבי -הורשע בפסק  –" הורשע" 5.7.4.6

 (.31.10.2002שס"ג )לאחר יום כ"ה בחשון הת

 מוגבלות לם לאנשים עםייצוג הו .6

 : להמא אחד  מתקיים במציע 6.1

  שוויון  חוק להלן:) 1998-ח "התשנ, מוגבלות עם נשיםלא ות זכוי  שוויון לחוק 9 סעיף  ת הוראו 6.1.1

 ; עליו חלות לא( ויותכז

 ; אותן קייםמ והוא  עליו תוחל  יות זכו  שוויון לחוק 9 סעיף  הוראות  6.1.2

 למנהל  לפנות התחייבותו  על מצהיר בזאת  ואה , לפחות בדיםעו  100  מעסיק המציע אם 6.1.3

  לפי  חובותיו יישום בחינת םלש החברתיים  והשירותים וחה הרו  עבודהה  משרד של הכללי

ככל ; ליישומן  בקשר הנחיות קבלת  לשם – הצורך  במידתו,  זכויות שוויון לחוק  9 ףסעי

  יםוהשירות  רווחהה  העבודה משרד של  הכללי למנהל נותלפ  תחייב בעברההמציע ש

  חובותיו  ליישום חיותהנ  קיבל  םוא, ממנו  כנדרש יר כי הוא פנה מור, הוא מצההחברתיים כא

 ;ליישומן פעל גם הוא , זכויות שוויון לחוק 9 ףעיס  לפי

  ווחההר  העבודה שרד מ של ליהכל של תצהיר זה למנהל  יזכה במכרז, הוא יעביר העתק  עאם המצי 5.1

 .התקשרותה  ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים

 תיאום העדר  .7

 .  למכרז אחר  יעמצ עם אחר קשר או הסדר, ותהתייעצ לאול  עצמאי באופן הצעתו  את הגיש המציע 7.1
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   .כאמור מציע  של  נציגו בפני או  במכרז מציע שהוא מי יבפנ הוצגו לא למכרז  המציע  של הצעתו פרטי 7.2

 . זה במכרז עותהצ  מלהגיש אחר  מציע להניא בניסיון מעורב היה לא  המציע 7.3

 .שהוא סוג מכל  ותיתתחר  בלתי הצעה  להגיש אחר  למציע לגרום ןבניסיו מעורב היה לא  המציע 7.4

  מציע כלשהו  ודברים  דין או הסדר בעקבות נעשתה  ולא  לב בתום מוגשת למכרז  המציע  של הצעתו 7.5

 .אחר

 . בפועל מאסר  שנות חמש  עד  הגיעל יכול  מכרז םותיא על  שהעונש לכך  מודע המציע 7.6

 י כלל .8

 ב מקוריות בלבד.בתוכנות מחש כי המציע משתמשהנני מצהיר  8.1

 רישות המכרז ללא סייג.ואני מסכים לד הבנתי אותם    כי המכרז,קראתי את מסמ 8.2

כדי   שיש בהלי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים,  ועד הגשת הצעה זו לא ידוע נכון למ 8.3

 ציע לזכות במכרז.להפריע למ

 

 והם נכונים ומדוייקים.  דקו על ידי ורטים בהצעה נבכל הנתונים המפהנני מצהיר כי 

 הירי אמת. ימתי ותוכן תצי, זו חתהו שמז

        _________________ 

 חתימה         

 אישור

בפני מר/גב'   פיע/ו , עו"ד, מ.ר.__________ מאשר כי ביום __________ הו  אני הח"מ,  

שמספרה _________,   ת.ז.  ת/נושא' ___________ _______ ומר/גבת.ז. שמספרה __ ת/__________ נושא _

דבר ועניין ולאחר   שר חתימתם מחייבת את המציע לכלבשם המציע וארשה/ים לחתום עיל, המוהחתומ/ים ל 

ם לא יעשה/ו כן,  קבועים בחוק אה נשים ו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ם לעו שהזהרתי 

      י. ו עליה בפנ / יהם דלעיל וחתמהצהרתו/הצהרות  אישר/ו את נכונות

      _______________ _____ 

   , עו"ד   
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 6 סטופ

 
 מעטפה ב'   – המחירצעת ה
 
יש את טופס ההצעה הכספית כשהוא מלא וחתום בחתימת המציע ולהכניסו למעטפה סגורה, יש להג .1

 הצעה. ת מיתר חלקי הדונפר

תן שירותי תחזוקה  למ 4/20 למכרז פומבי מס'  -"הצעת מחירום על מעטפת הצעת המחיר יש לרש .2

 . ולציין במפורש את שם המציע)חל"צ(" בע"מ  ארק אריאל שרון פשטחי גינון בופיתוח 

 יש למלא את הפרטים הבאים:  .3

 שם המציע: ___________________________.  .4

 . מס' ח.פ.(: _____________________ -ציע )לדוג'  ממס' מזהה של ה .5

 על כל מסמכיה, מצהיר בזה כדלקמן:   אני הח"מ, לאחר שלמדתי את חוברת המכרז, .6

, ואני מסכים לכל האמור בהם  ם כמפורט לעיל, הבנתי את האמור בהםתי בעיון את כל המסמכיקרא .7

 בר ועניין. דוידוע לנו שחתימתי על ההצעה ועל החוזה מחייבת אותי לכל 

האחרון להגשת  (  יום מהמועד 120בתוקף לפחות עד תשעים )עתי זו, על כל המשתמע ממנה, הינה הצ .8

של עד   את הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספתשמורה לכם הזכות לדרוש ההצעות. כן אני מסכים כי 

 יום נוספים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 120

יכובים במועד  ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ע  הא לי כל טענהת אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא  .9

י מצהיר  בכם ובין אם לאו. כן אנבמהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים תחילת ביצוע השירותים ו/או 

לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ביצוע השירותים נשוא  ומתחייב בזאת, כי לא תהא  

 מכרז זה.

  ה שהיא, לרבות ההצעה הזולה ביותר ו/או כל ע לי, שאינכם מחויבים לקבל כל הצע הסר ספק, ידו   ןלמע .10

, מבלי שיהא עליכם לנמק את  ל דעתכם הבלעדי והמוחלטהצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקו

  ום. כן אני מצהיר, כי ידוע לי, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיהחלטתכ

, תחולנה  מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע  השונים והכנת

 בגין כך.  או תביעה כספית מכל מין וסוג שהואכל טענה ו/או דרישה ו/ עלי בלבד במלואן, ולא תהיה לי

עליו  נפרד מההסכם    יידוע לי, שכל המסמכים המצורפים להצעתי זו וחתומים על ידי, מהווים חלק בלת .11

 ראותם כמשלימים אותו. אחתום, אם אזכה במכרז, ויש ל

ל, הקפאת הליכים, פירוק או הליך משפטי  המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רג -הצעה נכון למועד הגשת ה .12

וע בתפקודו, ככל שיזכה  יו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות, העלולים לפגולא הוגשו נגד נכס

 במכרז.

אום עם משתתפים אחרים ולא תאמתי עם איש  י הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תי י מצהיר בזה כנ הנ .13

 ת השתתפותי במכרז. א

כות במתן השירותים  את כל העלויות הכרווכוללת   נה מלאהה  על ידינו להלן  מוגשתהתמורה ה ידוע לי כי  .14

  המיסיםלליות האמור, כות במסמכי המכרז המצ"ב, לרבות, מבלי לגרוע בבהתאם לדרישות המופיע
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  הנלוות ודותהעב  מלאפסות, ות, שליחויות, הדהוצאות משרדיות, נסיע זהובכלל    שיחולוככל  אגרותוה

 ורווח הספק, כולל מע"מ.   הוצאות וביטוחים, הובלה, מסים, הוצאה מנהלה, יםוע השירותהכרוכות בביצ

השירותים בהתאם   הכרוכות במתן תל העלויו, את כ לבצע אדרשכל הפעולות שכוללת באופן סופי את   

לעובדים, תנאים  לי לגרוע בכלליות האמור, שכר עבודה , לרבות, מבהמכרזלדרישות המופיעות במסמכי 

 מע"מ.  יאליים, הוצאות וביטוחים, מסים, הוצאה מנהלה ורווח, כוללסוצ

י  החוק   עורימ בשלכל תשלום יתווסף מע"ו כם הסבתנאים המפורטים ב ורה תשולם מהת  , כינולידוע   .15

 תשלום.ביצוע ה ף במועדהתק

 

 מן: ינה כדלקה   ידי  המבוקשת עלהתמורה   .16

 : קת שטחי גינוןתחזו 5.1

  השירותים   למכרז,  בנספח ה'כאמור  טחי גינון,וקה של שצוע עבודות תחזביעבור   5.1.1

קה  התחזו . המחיר המירבי למתן שירותיי גינוןתחזוקת שטחעבודות עם   רקשהדרישות בו

 .  מ(ולל מע")לא כ נםלדו בש"ח  קוב נלשטחים השונים 

מירבי לביצוע שירותי  מהמחיר ה חידה א הנחר שיעוב  בהצעתו לנקוב המציע נדרש 5.1.2

 כדלקמן: חיםהשט מקטגורית   תכל אחב תחזוקת גינון

  לא כולל מע"מ  לדונם ₪ 1,200 הינו  מוגבר אינטנסיבישטח המחיר המירבי ל 5.1.2.1

 .  % ________  הנחה בשיעור בניכוי 

לא כולל    לדונם ₪ינו ________לאחר הנחה ה גבראינטנסיבי מו ח לשט מחיר

 .מע"מ

הנחה  בניכוי  "מעלא כולל מ  לדונם ₪  750 הינואינטנסיבי שטח המירבי ל  המחיר 5.1.2.2

 .  % ________   בשיעור 

 .לא כולל מע"מ לדונם ₪ חר הנחה הינו ________לא אינטנסיבי לשטח  מחיר

י  בניכו כולל מע"מ לא   לדונם ₪  400 הינו  אקסטנסיבי ח שטהמחיר המירבי ל 5.1.2.3

 . %________ הנחה בשיעור 

   .לא כולל מע"מ לדונם ₪לאחר הנחה הינו ________  סטנסיבי  אקלשטח  מחיר

 ( י": "המחיר המירבלהלן)                                                                   

אשר מציע  ("רביההנחה המיעור  ש"להלן:  ) 20%על  לא יעלה המירבי  ההנחה  שיעור  5.1.3

לו נקב בשיעור  יראוהו כאי המירבינחה  משיעור הה  בוהיעור הנחה גשב ינקוב בהצעתו

 . מירביההנחה ה

 

  גינון :שטחי  חיתופ 5.2

בודות פריטי עהפעולות ו . בנספח ה'אמור כ ,שטחי גינוןוהקמה של   פיתוחעבור בצוע  5.2.1

הידוע  עת לעת ו מתעדכן המ יות תלבניה ותש  קלירון דח יתומחרו בהתאם למחהפיתו

על המחירים   אחיד הנחהוב בהצעתו בשיעור לנקיע על המצ .ודותהעבמועד ביצוע ב
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בודות  שיידרשו לע יטיםלכל הפעולות והפרלבניה ותשתיות    חירון דקלהמופיעים במ 

 גינון . ה פיתוח שטחי 

 

 _______.   % הינולבניה ותשתיות   המוצע על ידי ביחס למחירון דקל  ההנחה  שיעור 5.2.2

 
ממחירון דקל   %52  שיעור של לא יפחת מ  י גינון לפיתוח שטח    המינימאלינחה עור ההיש  5.2.3

 .  ת לעתהמתעדכן מע

 

עור  שהי לא יופיעו במחירון דקל שיללה כ פעו או  ככל שפריטכי ני מסכים, ואידוע לי   5.2.4

 ת ו בכתב הכמוי באופן אחיד על כל הפריטים 20%על פריטים אלה יהיה בשעור  ההנחה 

 תכנן. אומדן משל 

 

ים המשפיעים על  כל הנתונים האחרכרז וכי תנאי השירות והיר כי הבנתי את כל מסמכי המהנני מצ

 ת הצעתי.ך קבעתי אם לכבהתאכי , ידועים ומוכרים לי, והשירות

 

 החתום:על  לראיה באתי

 

 חתימה וחותמת  תפקיד אצל המציע  ת.ז. שם

    

    

    

 

 

 

 "דור עואיש

 מך דלעיל, נחתם ע"י: "ד,  מאשר בזאת כי המס עו ____________ _הח"מ ________  אני

 ___ ____ ________________ת"ז. ________ ____ "ה _ה  .1

 ___ ________ _____ת"ז. ________ה"ה ____________.1

   ____________ולחייב את התאגיד.________________ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 

__ ____________________ _ _____   _______ ____________________ 

 ד עו"                             ריך תא                       
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 7טופס 
 יטוחיםאישור קיום ב

 
 

 
 נפרד למסמכי המכרזביצורף 
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 8טופס 

 " חי "סק בר מחזור כספי והערת ערו"ח בד אישור
      
 
 
 
יע  את כי למצ )להלן: "המציע"( מאשר בז ________חב' __________ חשבון מבקר של  ואהאנו הח"מ ר  .1

 הלן: ספי כמפורט למחזור עסקים כ
 
 

 וקרים( מבכספיים וחות )בהתאם לד_____ ₪______2017בשנת המס  
 

 אם לדוחות כספיים מבוקרים( )בהת ___________ ₪ 2018בשנת המס  
 

 ( םוקרים או סקוריחות כספיים מבו לד )בהתאם_______ ₪____ 2019ת המס  בשנ
 

 כספיים מבוקרים.לדוחות   בהתאם  – 2017-2018נת המס ש**  
 ים מבוקרים או סקור בהתאם לדוחות כספיים -2019ס שנת המ        

 

 ן הערת "עסק חי". נו לאשר כי למציע אירימו כן הכ .2
 

o מן ב לס]יש  1992-ב"תשנ בת המכרזים, חו  ' לחוקב2בסעיף   ציע הינו בשליטת אישה, כמשמעותו המ-X   רק

 ו בשליטת אישה[.נ ע היהמציאם 

 
 

 _____ _____ח _______________  חתימת רו"________תאריך 
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 9טופס 

 לקוחות מ  צוןרשאלון שביעות 
 לשימוש המזמין בלבד( )

 

 באים: יטריונים הלגבי הקר  מהווה את הערכת הלקוחהחברה תקיף המספר ה

 בדרישות ההתקשרות עמו?  מדיע עהמצ  שניתן על ידיהאם השירות   :תקשרועמידה בתנאי ההת .1

1 2 3 4 5 

במידה  טהבמידה מע כלל לא 
 תינוניב

במידה רבה   במידה רבה
 אוד מ

 תקשרות עמו?  נים שנקבעו במסגרת ההמציע עמד בלוחות הזמם ההאים: ת זמנ עמידה בלוחו .2

1 2 3 4 5 

ידה במ טהבמידה מע א כלל ל
 בינונית

במידה רבה   הה רבבמיד
 וד מא

  פיתוחוינון י תחזוקת גדה בעת ביצוע שירות עבוה הל קפיד על פיקוח הדוק של מנ ה מציע אם הה :פיקוח .3

 גינון ? 

1 2 3 4 5 

במידה  מעטהבמידה  כלל לא 
 וניתבינ

ה רבה  במיד במידה רבה
 מאוד 

 ?  תן שירותי הגינוןדה במטיחות בעבו המציע הקפיד על הוראות הב האם :בטיחות  .4

1 2 3 4 5 

ידה במ הבמידה מעט לא כלל 
 נוניתבי

ה  במידה רב במידה רבה
 מאוד 

 ? די המציעמשירותי הגינון שניתנו על ירצון תה שבע האם א :טיב השירות .5

1 2 3 4 5 

במידה  ידה מעטהבמ לא  כלל
 ניתבינו

רבה  במידה  במידה רבה
 מאוד 
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   ?האם הצוות שהעמיד המציע היה מקצועי ושירותי :צוות המציע .6

1 2 3 4 5 

 ד מאו רבה רבה בינונית מעטה לא  כלל

פן יעיל  עמו באו במסגרת ההתקשרות ע נתן מענה לבעיות שהתעוררוהמצי האם ות:פתרון בעיות או תקל .7

 ומהיר?  

1 2 3 4 5 

במידה  במידה מעטה כלל לא 
 בינונית

ידה רבה  במ במידה רבה
 מאוד 

הוא  ות שהשיר  אופן  ות לחשיבותודעמ  מציעש לי אם ההפגין יחס נעים ואדיב?   האם המציע חסי אנוש: י .8

 מעניק ללקוחותיו? 

1 2 3 4 5 

במידה  במידה מעטה לל לא כ
 וניתבינ

  מידה רבהב במידה רבה
 מאוד 

  מהלך ההתקשרותוב לצרכים שונים שהתעוררו בהאם המציע היה קש וח:ם הלקשיתוף פעולה ע .9

כים  ים(? האם המציע נענה לצרחדיוו אום ופיח מקרים דמענה ברים, שינויים, לדוגמא: בקשות לשיפו)

 אלו באופן יעיל ומספק? 

1 2 3 4 5 

במידה  במידה מעטה כלל לא 
 נוניתבי

ה  במידה רב במידה רבה
 מאוד 

 ? ירותי גינוןלמתן שעם המציע   תקשריץ לה האם היית ממל .10

1 2 3 4 5 

במידה   כלל לא 

 טה מע

במידה  

 בינונית 

ה  במידה רב ה רבה במיד

 מאוד 

 


