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 יש לחתום במקומות המסומנים וחתימה בר"ת בסוף כל עמוד כולל חותמת
 יש לכרוך את ההצעה

 

( במסמך זה 58-0014983 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים )ע"ר –בלעדיות ללביא 

 ובתוכנו כולו או חלקו, או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה להליך זה.

 מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של עמותת לביא   ) להלן: "לביא" ו/או "העמותה"( .

צורה שהיא מסמכי ההליך ניתנים למתמודד לצורך קבלת מידע עליו. אין להשתמש או להעביר בכל 

 את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה להליך דנא.
 

 (0014983-58ע"ר ) העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
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 6/2019מס'  להקמת גינות חינוכיות במוסדות חינוך בירושליםפומבי מכרז 
 כללי .1

 –להלן ) (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא  .א
מים, אשר מתקיימים בהם, בין (, מזמין בזה מציעים מתאי"העמותהו/או " "המזמין"

להקמת גינות להלן, להציע הצעות  2, התנאים המוקדמים כהגדרתם בסעיף היתר
למסמכי המכרז ולמסמכי  '1בנספח  והדרכה כמפורט במוסדות החינוך חינוכיות
לפי  ("השירותים")להלן: עיר ירושלים ב( ממוסדות חינוך )לאחד או יותרהחוזה 

ההתקשרות בהסכם  יםאמורתנאים הבכפוף למגזרים כמפורט במסמכי המכרז ו
כנית עבודה יהיה לבצע את הפעילות על בסיס ת שייבחר המציעעל  .המצ"ב למכרז

איננה  . העמותהו/או מי מטעמהעל ידי לביא או תיבנה חינוכית ומקצועית שנבנתה 
 בלבד. העמותהואלו ייקבעו בהתאם לצרכי  הקמת גינותמתחייבת למספר מינימלי של 

יצוין שכל מקום בו מפורט במסמכי המכרז תיאור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, 
 וכן להיפך.

 
 המזמין.האינטרנט של  להוריד מאתראת מסמכי המכרז ניתן  .ב

 
רטים בחוזה ההתקשרות הרצ"ב ונספחיו. המפוהשירותים ההצעה תתייחס לכל סוגי  .ג

על המציע לערוך, על חשבונו ועל אחריותו , את כל הבירורים דרושים לו לשם קבלת 
 כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו ולהגשתה.

 
עם הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי  .ד

הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך תה נחוצה לו לשם ישערך כל בדיקה שהי
על מצג כלשהו של המזמין או מי מטעמו. לא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר 
טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או 

 המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
 

בהתאם  ולהגיש את הצעתם מסמכי המכרז, המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את .ה
יה, שינוי או יאת דרישות המזמין במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל סטבהם. לכתוב 

 "( עלולים להביא לפסילת ההצעה. לעניין זה יובהר:היסטיחוסר )להלן יחדיו: "
i) ה מהותית מתנאי המכרזיהמזמין אינו רשאי לאשר הצעה שיש בה משום סטי 

 . ולרבות מהמחיר הנקוב במכרז זה
ii) ב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז, המזמין אינו מחוי

על פי  –וממילא גם סטיות שאינן מהותיות עלולות להביא לפסילת ההצעה 
 שיקול דעתו הבלעדית של המזמין. 

iii)  ירשה  –לא מהותית ה ייטסהחליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל
ה תוך ין למציע לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע. לא תוקנה הסטיהמזמי

 יה מהותית ותביא לפסילת ההצעה. יתחשב לסט –פרק הזמן האמור 
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז כולם או חלקם עד  .ו
חו לכל למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישל

לדחות או לבטל את המכרז בכל המזמין שומר לעצמו את הזכות כמו כן,  המציעים.
 שלב וזאת מכל סיבה שהיא ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

 
מצ"ב למכרז זה חוזה התקשרות המהווה חלק בלתי נפרד של תנאי המכרז )לעיל  .ז

  (.או "הסכם ההתקשרות" "החוזה" ולהלן:
 
 מוקדמים להשתתפות במכרז תנאי סף .2
 

תאגידים רשומים כדין בישראל,  רשאים להציע הצעה מי שהם יחיד שהוא עוסק מורשה או
 : התנאים המפורטים להלן בכל העומדים במועד הגשת הצעות, 

בהיקף של גינות ותחזוקה של  ההקמ ,בתכנון ,ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחותבעל  .א
בהכשרת  מוכח של שלוש שנים לפחותובעל ניסיון  במקביל מוסדות חינוך 10לפחות 

תכנון הקמה ותחזוקה של גינה,  הניסיון צריך שיהא של המציע עצמו. צוותי הוראה.
צרכי המוסד החינוכי, לתכנון בהתאם לתנאי השטח ולצורך סעיף זה, משמעותם: 

רסק  , מערכת השקיה מלאה, אדמה,אדניות/הקמת תשתית פיסית הכוללת ערוגות
במידה והמציע בחר להגיש הצעה . , שתילים, עצים וכו' בהתאם לתכנוןעץ, קומפוסט
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ליוצר מגזר אחד, כמפורט במסמכי המכרז, הרי שעל תנאי זה להתקיים לגבי כל מגזר 
 בנפרד.

 
של צוותי ההוראה והתלמידים, הכשרה, הדרכה וליווי מקצועי במוכח בעל ניסיון  .ב

חומי חקלאות, גינון, בוטניקה ופדגוגיה של צוותי בת במשך שתי שנות לימודים,
במידה והמציע בחר הוראה, הפעלת ילדים, צוותי הוראה והורים בעבודה בגינה. 

להגיש הצעה ליוצר מגזר אחד, כמפורט במסמכי המכרז, הרי שעל תנאי זה להתקיים 
 לגבי כל מגזר בנפרד.

 
  :המסמכים הבאים על המציע לצרף להצעתו אתהנ"ל, להוכחת דרישות הסף  .ג

 + פירוט הניסיון.  מסמך פרופיל ארגון/חברה -

  ., כמפורט להלןבהם הופעלה תכנית אחת או יותר לקוחותהמלצה משני  -

 .אסמכתא למומחיות של רכז/מנהל התכנית בתחומים המפורטים לעיל -

 
 :מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף עליהם על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים

 

שירותי הקמה ותחזוקה של להם נתן המציע לכל מגזר בנפרד המלצות משני לקוחות  .ד
את  מגיש, כפי המתואר לעיל, מקרב האוכלוסייה שעבורה במוסדות חינוךגינות 
  )ממלכתי/ממ"ד, חרדי, ערבי ממזרח ירושלים(. הצעתו

 ' למכרז.   3המפורט כנספח  נוסחעל המציע לצרף להצעתו המלצות ב
  

רישיון תקף לניהול עסק שניתן על ידי הרשות המקומית הרלוונטית ב מחזיקהמציע  .ה
 ., ככל שהדבר דרוש לצורך קיום והפעלת העסק1968-, תשכ"חעסקיםי חוק רישוי לפ

 .ף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסקעל המציע לצר
 

מה של המציע בנוסח המצורף להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתי .ו
 . ' למכרז2כנספח 

 
: ', כדלקמן4שרות המצורף לחוברת המכרז כנספח להצעה יש לצרף את הסכם ההתק .ז

עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו )במבוא  להסכם(,  2 -המציע ישלים ב
ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף 

ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם חתומים במקור, ההסכם במקום המיועד לכך, 
 להצעתו.

 
אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת  להצעה יש לצרף ערבות בנקאית .ח

וזאת להבטחת  31.8.20בתוקף עד ליום , ₪ 45,000המציע, לפקודת המזמין, על סך 
בות , לפי נוסח הערכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתומילוי תנאי מסמכי המ

 המצ"ב כדוגמה. 
 

 מציע אשר לא יגיש הצעתו ערבות בהתאם לאמור בסעיף זה הצעתו תיפסל.
 

המזמין יהיה רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד 
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.

 
ת הצעה אחת על ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגש .ט

ידי שתי ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו 
 על שם המציע בלבד.

 
 אישורים  .3

 על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים :  .א
i)  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים

 , על שם המציע.1976-חשבונות( תשל"ואכיפת ניהול ציבוריים )
ii) .אישור תקף על ניכוי מס במקור, על שם המציע 
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iii)  אישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם
 לחייבו בחתימתם.

iv) .תעודת עוסק מורשה 
v) המציע נדרש להצהיר בכתב, בפני עו"ד, אם יש  -הצהרה בדבר קרבה משפחתית

בן זוג, הורה, בן או בת, אח  -רבה משפחתית. לעניין זה "קרוב"לו או אין לו ק
 העמותה.לעובדי  –או אחות 

 . אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלולה להביא לפסילת ההצעה .ב
 

 ההצעה .4
סדות הקמת גינה חינוכית במומתן השירותים בתחום לעל המציע לתת הצעת מחיר  .א

ובהתאם  ' למסמכי המכרז1בנספח  כמפורטלכל רכיב בנפרד מתן הדרכה חינוך ו
מפרט השירותים המצורף להסכם שצורף למסמכי המכרז ולפי  '1נספח ל

 . ההתקשרות כנספח א'
 

. לכל מגזר ומגזר בנפרדאך מכרז זה מתייחס למתן שירותים לכל מגזרי העיר ירושלים  .ב
 ומזרח ירושלים(ים )החרדי, כללי מגזרמבין הלציין מפורשות לאיזה  לכן, על המציע

מציע ככל ש. על המציע לציין את סוג המגזר אליו מתייחסת הצעתו והצעתו מתייחסת
תו צעשה ',1 נספחעליו לציין, לפי הנוסח של הצעה ליותר ממגזר אחד, בוחר להגיש 

כל מגזר בנפרד לפי המגזרים  עבור מתייחסת ליותר ממגזר אחד וליתן הצעה נפרדת
היה והספק הגיש הצעתו  .במזרח ירושליםר הכללי, מגזר מגזר החרדי, מגזהבאים: 

גם למגזר מזרח ירושלים הוא יידרש להציע תוספת מחיר עבור תרגום כל מערך 
 הלימוד לשפה הערבית.

 
על המציע לצרף להצעות דוגמא לקבוץ הנחיות / פעילות לצוותי הוראה כחלק מהצעתו  .ג

למגזרים על ההצעה להיות מותאמת יודגש כי על מנת להתרשם מאיכות ההצעה. 
יובהר כי מערכי השיעורים  מיועדים  .)ממלכתי, ממ"ד, חרדי, ערבי(אליה היא פונה 

למורים/צוות חינוכי ולכן על הספק להכין את מערכי השיעור בקבצים דיגיטליים  עם 
 אופציה גם להפקה של חוברת מודפסת בצבע.

 
עותקים, על גבי הצעת המציע )בעט(.  2 -בהצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד,  .ד

 כל תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על ידי התיקון בחתימה וחותמת.
 

כולל ביצוע מלא ומושלם של והנקוב בחוזה מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע  .ה
כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, לרבות ההוצאות 

במתן השירותים ולרבות כולל הוצאות הדרושות  התכניתהפעלת הכרוכות בביצוע  
זמינות  אספקת ציוד,, רכישה שכירות,נסיעות,  רכש, העמסה, הובלה, לשכר עובדים,

המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר . ציודשל  פריקה ומסירהטלפונית, 
כי העמותה אינה מתחייבת למען הסר ספק מובהר בזאת  .שנקבע בחוזהלמחיר 

לכמות כלשהיא של גינות לספק/ספקים  זוכים; תהליך התכנון והאיתור הינו חלק 
מהדרישות מהספק ועליו לתמחר אותן בהצעת המחיר בהתאם לשעות עבודה עבור 

 וסד, בתאום ובאישור מראש של המזמין; כל מ
 

על מחיר קבוע יהיו ב והדפסת חוברות  פיתוח קבץ מערכי שיעור,הכשרה מפגש עלות  .ו
יהיו  אלה מחירהצעות  .ההצעה רוט בתכולתילפי הפופי המפורט בטבלה בנספח א' 

מערכי שיעור  10קובץ  . בהצעת המחיר יציין הספק עלות שללשינוי ניםלא ניתסופיים ו
יהיו  אלה מחיר. גם הצעות מערכי שיעור מודפסים 10קובץ  וכן עלות שלדיגיטליים 

 .לשינוי ניםלא ניתסופיים ו
  

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח  .ז
 במכרז(. לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה

 
 יכללו מע"מ. לאהמחירים  .ח

 
 הוצאות .5

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על המציע.
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 תוקף ההצעה .6
 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 

 
 הגשת ההצעות .7

ים נפרדים, עותק 3 -בהצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד במסירה אישית, 
 –לביא של  כתובת המזמין, בתיבת המכרזיםב 6/2019במעטפה סגורה נושאת ציון מס' 

, קומת הכניסה, ירושלים 42בכתובת אגריפס  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים
 17.7.2019 –' ד ליוםעד בצהריים וזאת  15:30בבוקר ועד  7:30ה' בלבד בין שעות  -בימים א

 .12:00שעה 
 

 בחינת ההצעות .8
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  .א

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 
 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 
המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  .ב

 המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 

המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון  .ג
 גשת ההצעות. לה

 
על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף  .ד

כפי שפורטו לעיל. הצעה שעומדת בדרישות הסף תיבדק עפ"י אמות המידה המפורטות 
 להלן:

 
i)  את איכות לפי שיקול דעתו הבלעדי איכות ההצעה: במסגרת המכרז יבחן המזמין

התרשמות , 50% - הצעת מחיר, 10% -ממליצים :הכוללת יםהמוצע השירותים
מומחיות מקצועית מוכחת, של מנהל/ת או רכז/ת התכנית באחד כללית מההצעה ו

בתחום ובעבודה  ניסיוןו 15% -  מן התחומים שלהלן:  גינון/חקלאות/ אגרונומיה
 . 25% – עם מוסדות חינוך

ii)  מהציון הכולל במכרז, והיא תבחן, בין השאר, בעזרת  100%איכות ההצעה תהווה
 המציע ודוגמא לקובץ הנחיות/פעילות להכשרת צוותי הוראה שיגישההמלצות 

בלעדי ובעצם הגשת ההצעה ע"י המציע,  ובהתאם להתרשמות המזמין ושיקול דעתו
המציע מוותר בזאת ויתור מוחלט על טענותיו כנגד שיקול דעתו של המזמין בקשר 

ועדת המכרזים תמנה ועדה מקצועית מטעמה אשר תבחן את איכות . לניקוד הנ"ל
 ההצעות ותעביר המלצותיה לוועדת המכרזים.

 
עדי, מכל אחד מהמציעים פרטים המזמין יהיה רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבל .ה

ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים 
דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת 
ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו 

 כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל. במסגרת שיקוליו,
 

מבלי לגרוע מזכות המזמין לבטל את המכרז או חלק ממנו, המזמין שומר לעצמו זכות  .ו
. י שיקול דעתו הבלעדיפל לנהל מו"מ עם מציעים שהצעותיהם נראות לו מתאימות

מכרז המו"מ ינוהל רק עם מציעים שעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות ב
 לעיל .  2המפורטים בסעיף 

 
המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  .ז

כזוכה. המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים 
ביניהם, לפי שיקול דעתו, והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל 

גבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או את המכרז ל
ובכל מקרה למזמין שמורה הזכות  תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין, באשר תהיה

להתקשר עם הזוכה שנראה לו המתאים ביותר לבצע את השירותים, נשוא המכרז, 
 .וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי
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 הודעה על תוצאות .9
 ציעמהמזמין רשאי לבחור ביותר מכאשר מובהר כי  ימסר הודעה בכתבלזוכה/ים ת .א

 .אחד כזוכה במכרז
 
מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה. תצורף הערבות הבנקאית  .ב

 שהומצאה על ידו עם הצעתו.
 

לערבות ערבות הבנקאית שנמסרה על ידו עם הצעתו תהפוך ה ,מציע שהצעתו תתקבל .ג
ביצוע ההתקשרות. היה וההתקשרות מול המציע תוארך כאמור בהסכם ההתקשרות, 

יום ממועד  30כך שתהא בתוקף עד תום מתחייב המציע להאריך את הערבות בהתאם 
זכאי לחלט את , יהא המזמין ההתקשרות. לא תוארך הערבות כאמורסיום חוזה 

אחר לו יהא זכאי המזמין על פי כל , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד סכום הערבות שבידיו
 דין.

 
נספח -בנוסף ימציא הזוכה למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט ב .ד

ימים  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, והכל תוך להסכם ההתקשרות ב' 
יובהר כי היה וההתקשרות מול המציע  מהמעמד בו קיבל הודעה מהמזמין על זכייתו.

 .בתוקף תוארך כאמור בהסכם ההתקשרות, מתחייב המציע להמציא פוליסת ביטוח
 

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את  .ה
הזכייה בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת 

והמציע לא תיקן ההפרה  לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין 

 על פי כל דין.
 

בוטלה הזכייה מכל סיבה שהיא רשאי המזמין להגיש את הערבות שבידו לגביה וכן  .ו
ד למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו והמציע יפצה את המזמין על כל הפס

 שיגרם לו בגין כך. 
 

הודיעה העמותה למציע על זכייתו במכרז, יהיה המציע ערוך להתחיל בביצוע העבודות  .ז
 יום ממועד הודעת הזכייה כתנאי להתקשרות עמו. 14בתוך 

 
 ביטול המכרז .10

בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין, למזמין 
 בכל אחד מהמקרים הבאים:גם המכרז גם לאחר הודעת זכייה, תהיה זכות לבטל את 

מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהליך בחירת ההצעה שהייתה  .א
 אמורה להיות הזוכה.

 
במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים  .ב

 להשתתפות. 
 

באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין  .ג
 ההתקשרות.

 
דברות בין יאם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל או לה .ד

 המציעים.
 

לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות המפורטות  המזמין לא יהיה אחראי .ה
 לעיל. 

 
 שאלות ובירורים .11

במשרדי  12:00בשעה – .201977. – א'ביום יתקיים  מפגש בין המציעים למזמין .א
 . והוא אינו חובה המזמין
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, לעמותהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  16:00בשעה  –20197.9. -'גליום עד  .ב
שאלות הבהרה בכתב. העתק  harel@lavy.org.ilבמייל:  הראל רחמני באמצעות 

חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  השאלות והתשובות יופץ לכל מושכי
יפורסמו באתר של המזמין ובאחריות המציע המכרז. תשובות לשאלות ההבהרה 

חובה על המציעים  .להתעדכן באתר המזמין ולא תישמע טענה בדבר אי ידיעה וכיוצ"ב
לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלחו אכן התקבלו אצל המזמין ולדאוג לקבלת 
אישור המזמין על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת 
הבהרה כאמור, מציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של 

שיקול הדעת הבלעדי האם להשיב לבקשות ולהבהרה למזמין בקשת ההבהרה כאמור. 
על המציע לצרף להצעתו של שאלות ההבהרה  או לכל חלק מהן או שלא להשיב כלל.

 ואת התשובות של המזמין שניתנו להן, כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתם של המציעים לערוך בעצמם ועל חשבונם את כל  .ג
 שים להם לשם הגשת הצעתם למכרז.הבירורים הדרו

 
עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות, בכל הכרוך  .ד

והקשור במכרז זה, ידועות ונהירות לו, וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו 
וכי ברור לו שלמזמין שמור שיקול דעת בלעדי בנוגע  נחוצים לו לשם הגשת ההצעה

-. לא תישמענה טענות מפי מציע כלשהו, בדבר טעות, הטעייה או איהזוכה לבחירת
ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה או מופיע בהם, או שאינו מופיע 
בהם, או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למציע מטעם המזמין, פרט לאמור במסמכי 

לנוהל הקבוע בתנאי המכרז ופרט לתשובות לשאלות ההבהרה אשר נמסרו בהתאם 
 .מכרז זה

     
 

 בכבוד רב ,        
 

 ארנון איקן
העמותה העירונית  –מנכ"ל לביא 

 לפיתוח החינוך בירושלים
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 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
 , 42רח' אגריפס 

  ירושלים
 

 א. נ.,
 

 
 בנקאית אוטונומיתערבות הנדון :                                                      

 
 

"המציע"( אנו ערבים בזה כלפיכם  –על פי בקשת ____________ ח.פ. ____________ )להלן 
וזאת )להלן: "סכום הערבות"( ₪ ( אלף  וחמישה ארבעים)₪  45,000לסילוק כל סכום עד לסך 

ולהבטחת מילוי  6/2019מכרז מס'  ,להקמת גינות חינוכיות במוסדות חינוךבקשר עם הצעתו 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות.

 )הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
 
 

רישתכם יום מקבלת ד 14לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  אנו מתחייבים
, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו הראשונה בכתב שתגיע אלינו

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך 
כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו אחרת , ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
שכל אחת מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.
 
 

 ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא
 

 ערבות זו תישאר בתקופה עד ____________ ועד בכלל.
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
 

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 

במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות  דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או
 זה.

 
 
 

 בנק : _______________   תאריך : _______________           
 
 

 
 לתשומת הלב

 
הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש 

ללא ערבות בנקאית ודינה הצעה למכרז. ההצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה כאילו הוגשה 
 להיפסל.
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 '1נספח 
 6/2019מכרז מס'  - להקמת גינות חינוכיות במוסדות חינוך בירושליםהמציע מחיר של הצעת 

 
  ירושלים ,42רח' אגריפס  -( 580014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא אל: 

 (המזמין" )להלן : "
 ________________________________________________________מאת : 

 
 

 ,הקמת גינות חינוכיותכי עבור  מציעיםאנו , המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו לאחר שקראנו את מסמכי
  כדלקמן: יםהמחיר כאמור במסמכי המכרז וההסכם המצ"ב, את

 
אליו מתייחסת להקיף בעיגול את סוג המגזר  המציעעל ) חרדי/כללי/מזרח העירהצעה זו מתייחסת למגזר: 

  ניתן להקיף יותר ממגזר אחד(. –הצעתו
 

 פורמטוהספק יבקש להגיש הצעת מחיר ליותר ממגזר אחד, עליו יהיה לצרף הצעת מחיר נפרדת בהיה 
 .הצעתו את להציע מבקש הוא שלגביו הנוסף למגזר תתייחס אשר' 1 נספח של נוסף

 
ודגש כי הצעות המחיר הינן לכל המרכיבים אשר כוללות את כל החומרים הנדרשים, הובלה ואספקה י

 שלהם למוסדות החינוך, עבודה של כח אדם, נסיעות וכל מה שנדרש לשם יישום מרכיב זה וכיוצ"ב.
 

 נדרש למלא לכל מגזר את הטבלאות בנפרד "חרדי/כללי/מזרח
 ככל שהמציע  לא יכול לספק את אחד מהפריטים רשאי שלא לתמחר מוצר /סעיף זה 

 
  קבועים מראשמחירים  
 

 תיאור / כמות / גודל מרכיב  
את כל החומרים הנדרשים, הובלה  כולל

ואספקה שלהם למוסדות החינוך, 
אדם, נסיעות וכל מה  עבודה של כח

 שנדרש לשם יישום מרכיב זה

 

 ללא מע"מ ₪מחיר 

 

מפגש להכשרת צוותי  1
 הוראה

שעות אקדמיות של הכשרה לצוותי  4
ההוראה, כולל תיאום וכיסוי עלויות 

של מקום פיסי לקיום הכשרה; כיבוד 
לוח ערכה לכל גננת הכוללת: קל; + 
שתילים או פקעות או שקיות  15שנה + 
 .+ מזמרה זרעים

ניתן כמובן לספק לצוותי הוראה יותר *
 ממפגש הכשרה אחד בשנה.

 ח"ש 2,500 עד 

פיתוח ועיצוב גראפי  2
קבץ מערכי פעילויות 
והנחיות מקצועיות 

מוכן  –לעבודה בגינה 
לדפוס / להעלאה 

 .לאינטרנט

מערכי שיעור/פעילות  10לפחות 
הכוללים רקע נתונים ומידע מקצועי, 

מפורטות לפעילויות חקר/ הנחיות 
ניסויים, רשימות ציוד, קישור לדינים 

והלכה )בהתאם לאוכלוסייה(, כולל 
 תמונות המחשות/איורים בצבע.

 

 ח"ש 8,000עד  

הדפסה של חוברת  3
 אחת

הדפסת חוברת המערכים על פי 
  2התיאור בסעיף 

עמודים, הדפסה  120 -כ A4גודל 
גרם,  130דיגיטלית בצבע, נייר כרומו 

 כריכה.

 לחוברת אחת ₪ 80עד  
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יודגש כי הצעות המחיר לכל המרכיבים כוללות את כל החומרים הנדרשים, הובלה 
ואספקה שלהם למוסדות החינוך, עבודה של כח אדם, נסיעות וכל מה שנדרש לשם 

 יישום מרכיב זה וכיוצ"ב.

 
 תיאור / כמות / גודל מרכיב 

את כל החומרים הנדרשים, הובלה  כולל
ואספקה שלהם למוסדות החינוך, עבודה של 
כח אדם, נסיעות וכל מה שנדרש לשם יישום 

 מרכיב זה 

ללא  ₪הצעת מחיר 
 מע"מ

 

5 

ערוגה באדמה של 
תבלינים / רב 

 שנתיים

כולל מטר.  0.8מטר * רוחב:  1אורך: 
 שתיליםאדמה קומפוסט ו

  

כולל מטר.  0.8מטר * רוחב:  3אורך: 
 שתיליםאדמה קומפוסט ו

 

כולל מטר.  0.8מטר * רוחב:  5אורך: 
 שתיליםאדמה קומפוסט ו

 

6 

ערוגה באדמה של 
 ירקות/ עונתיים

כולל מטר.  0.8מטר * רוחב:  1אורך: 
 שתיליםאדמה קומפוסט ו

  

כולל מטר.  0.8מטר * רוחב:  3אורך: 
 שתיליםאדמה קומפוסט ו

 

כולל מטר.  0.8מטר * רוחב:  5אורך: 
 שתיליםאדמה קומפוסט ו

 

7 
טרסה עץ, לתיחום  

עשויה בולי עץ 
 פרוסים

 מטר  0.3מטר * גובה  1אורך: 
 שתיליםוקומפוסט  ,אדמהמילוי בכולל 

 

  

 מטר  0.3מטר * גובה  3אורך: 
 שתיליםוקומפוסט  ,אדמהמילוי בכולל 

 

 

 מטר  0.3מטר * גובה  5אורך: 
 שתיליםוקומפוסט  ,אדמהמילוי בכולל 

 

 

8 

מצע  ,אדנית עץ
עבור  ,מנותק

ירקות       על גבי 
או על גבי  אדמה

 מצע בטון

גובה: מטר *  0.8* רוחב:  מטר 1אורך: 
כולל אדמה, קומפוסט ושתילי  .מטר 0.28

 ירקות. 
עץ מהוקצע, צבוע בשמן כולל התייחסות 

)דיפון בחומר אטים, נקז לניתוב לניקוז 
 עודפי מים(

  

גובה: מטר *  0.8* רוחב:  מטר 3אורך: 
כולל אדמה, קומפוסט ושתילי  .מטר 0.28

 ירקות. 
עץ מהוקצע, צבוע בשמן כולל התייחסות 

לניקוז )דיפון בחומר אטים, נקז לניתוב 
 עודפי מים(

 

גובה: מטר *  0.8* רוחב:  מטר 5אורך: 
כולל אדמה, קומפוסט ושתילי  .מטר 0.28

 ירקות. 
עץ מהוקצע, צבוע בשמן כולל התייחסות 

לניקוז )דיפון בחומר אטים, נקז לניתוב 
 עודפי מים(
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9 
אדנית עץ )מצע 
מנותק( עבור 

 תבלינים

גובה: מטר *  0.8* רוחב:  מטר 1אורך: 
כולל אדמה, קומפוסט ושתילי  .מטר 0.28

 ירקות. 
בשמן כולל התייחסות עץ מהוקצע, צבוע 

לניקוז )דיפון בחומר אטים, נקז לניתוב 
 עודפי מים(

  

גובה: מטר *  0.8* רוחב:  מטר 3אורך: 
כולל אדמה, קומפוסט ושתילי  .מטר 0.28

 ירקות. 
עץ מהוקצע, צבוע בשמן כולל התייחסות 

לניקוז )דיפון בחומר אטים, נקז לניתוב 
 עודפי מים(

 

גובה: מטר *  0.8* רוחב:  טרמ 5אורך: 
כולל אדמה, קומפוסט ושתילי  .מטר 0.28

 ירקות. 
עץ מהוקצע, צבוע בשמן כולל התייחסות 

לניקוז )דיפון בחומר אטים, נקז לניתוב 
 עודפי מים(

 

 ליטר 96 אדנית פלסטיק 10
 כולל אדמה קומפוסט שתילים

  

ליטר כולל הכנת קרקע לשתילה  25במיכל  עץ חי בינוני 11
 באדמה + קומפוסט

 

  

   ראש מערכת השקיה אוטומטית + ברז גן  מערכת השקיה 12

מטר )עיוור וטפטוף( כולל מחברים  50 צנרת השקיה 13
 ומייצבים

 

+ העמסה + הובלה קוב  1באלה של מילוי  רסק עץ 14
פריקה במקום + חלוקה למוסדות החינוך )

 ביותר לגינה(קרוב ה
 .*רסק עץ  יסופק מאתר עירוני

  

 

 
אחוז תקורה על  15

רכישה של ציוד או 
שירות נוסף שאינו 

 מופיע במכרז

  
 

שעת עבודה ככל  16
שידרש, מעבר 

מפרט ב מרכיביםל
 זה

  וכו' עבור תכנון / תחזוקה / ייעוץ
 כולל נסיעות והובלות ככל שנדרש

 

 
 

 
 

 .ורטים לעילפהמרכיבים המלכל הינו המוצע מובהר בזאת כי המחיר 
 

בהקמת גינות וכל הנובע והכרוך מכל מין וסוג שהוא  חינוכיותהקמת גינות שירותי  תכולל הצעת המחיר
 .לפי רשימת מוסדות החינוך המצורפת לנספח זה שלגביו הוצעה הצעת המחיר הרלוונטית חינוכיות

 
הצעתנו לעיל מבוססת על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם  .1

 כרז וחוזה ההתקשרות.של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המ
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מוסדות חינוכיים  10הצעת המחיר המתייחסת להקמת גינות חינוכיות ומתן השירותים בהיקף של  .2
אם ציין המציע בהצעת המחיר מגבלה לעניין היקף  אלאמוסדות חינוכיים,  50 -ללפחות ועד 

 לספק להם את השירותים.ביכולתו המוסדות החינוכיים שיש 
 זאת העמותה לא מתחייבת לכמות הגינות שהזוכה יקים הכל ובכפוף להחלטת העמותה.עם 

 
 :לעיל כולליםאנו מצהירים כי  המחירים  .3
 

והציוד  הקמת גינות חינוכיותהחומרים, הכלים והאמצעים הדרושים לשם הידע, את כל  .א
בהתאם לאמור במסמכי  והשימוש בהםאחסונם רכישתם, , לרבות אך לא רק, הדרוש לשם כך

 המכרז ועל פי כל דין.
 
לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם  את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים .ב

 לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 

עד למקום היעד ואת כל ההוצאות ו/או המדריכים  הציודאת העלות הכוללת של הובלת  .ג
 .ר, לרבות העסקת עובדים לשם הובלתו, העמסתו ופריקתוכאמו הציודהכרוכות בהובלת 

 
תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או , אשר א, מכל סוג שהוכל הוצאותיו האחרות .ד

 מכללא , לרבות על פי כל דין.
 

ובכפוף לאמור )ירושלים עיר במוסדות חינוך ב להקמת גינות חינוכיותידוע לנו כי הצעתנו מתייחסת  .4
 .(בהסכם המצ"ב למכרז

 
 
 

_________________       __________________ 
 המציעחתימת               תאריך          
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 '2נספח 

 הצהרות המציע
 

 לכבוד 
 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 

  42רח' אגריפס 
 ירושלים

 נ.,ג.א.

 

 רשומה כתובת תאגידמס'  התאגיד שם

   

 "המציע"( -)להלן 
 

  6/2019מס'  ,במוסדות חינוךלהקמת גינות חינוכיות הצהרת המציע במסגרת מכרז 
 

 
__________, ומר ,  ת.ז. ________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה

 :כי המציע,מצהיר/ים בזאת, בשם _________ ____________________, ת.ז. _
 
 

 לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
  
המציע מבין את כל  האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל  .1

האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי 
 הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

 
דרישות שבמסמכי המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל ה .2

 )הכל או חלק לפי העניין(ירושלים  הקמת גינות חינוכיות בעירהמכרז. המציע מקבל על עצמו 
 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

 
בהיקף של גינות ותחזוקה של  ההקמ ,בתכנון ,ניסיון של שלוש שנים לפחותבעל המציע  .3

בהכשרת צוותי  מוכח של שלוש שנים לפחותמוסדות חינוך במקביל ובעל ניסיון  10לפחות 
תכנון הקמה ותחזוקה של גינה, לצורך סעיף  הניסיון צריך שיהא של המציע עצמו.הוראה. 

צרכי המוסד החינוכי, הקמת תשתית פיסית לתכנון בהתאם לתנאי השטח וזה, משמעותם: 
, שתילים, עצים , מערכת השקיה מלאה, אדמה, רסק עץ, קומפוסטדניותא/הכוללת ערוגות

 .וכו' בהתאם לתכנון
 

של צוותי ההוראה והתלמידים, במשך הכשרה, הדרכה וליווי מקצועי בעל ניסיון בהמציע  .4
בתחומי חקלאות, גינון, בוטניקה ופדגוגיה של צוותי הוראה, הפעלת  שתי שנות לימודים,

 והורים בעבודה בגינה.ילדים, צוותי הוראה 
 
המציע הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין  .5

לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז, ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו 
 התקשרות בהסכם על פי  המכרז. 

 
צוע התחייבויותיו על פי המכרז המציע עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לבי   .6

וההסכם הנלווה לו )אם יזכה(; ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע 
 התחייבויותיו האמורים.
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המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו, ההתקשרות בהסכם )אם    .7

ו בחוזה )אם יזכה במכרז(. על עצמ ליזכה(, ולצורך קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטו
 מבלי לגרוע מכך, מוצהר כי:

 
 המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז; .א
המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות  .ב

 המוסמכות, אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;
 

כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה על סמך בדיקתו את המידע  .8
מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין 

 המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.
 
יבות מותנית( המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות התחי .9

כרת עימו )אם יזכה(, או העלולה לשים אותו יהמנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שי
 במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

 
המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח לאומי,  .10

 כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(. וכו'(, ושיהיו
 

ירושלים ולפי שיקול דעת עיר בבמוסדות החינוך  יוקמו הגינות החינוכיותככל שניתן  .11
, ככל ככל שניתן  להקמת הגינות החינוכיות, על הספק לדאוג לכל הציוד הנדרש המזמין

ך המזמין לא מחויב לכך ועל שר הדבר אפוכי יתאלעשות  שימוש בציוד קיים במוסד החינ
כמו כן על ההצעה להיות מותאמת לכלל האוכלוסיות של העיר המזמין להיערך בהתאם. 

 מפורשותציין להמציע  על)ממלכתי, ממ"ד, חרדי, ערבי( לגביהם מוגשת ההצעה ירושלים 
 .את סוג המגזר או המגזרים אליו מתייחסת הצעתו '1 במסמכי המכרז בנספח

 
או  ר זוכיםכי ידוע לנו שלמזמין יש שיקול דעת בלעדי בבחירת הזוכה )או מספאנו מצהירים  .12

( לפי הפרמטרים של איכות לפצל את השירותים כולם או חלקם בין מספר ספקים/מציעים
( למכרז, המשמשים כקווים מנחים לבחירתו וכי לא נשמיע כל 1ד' ) 8ההצעה, כאמור בסעיף 

 טענה בנוגע לעניין זה.
 

נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך פירוק, מחיקה, כינוס  לא מתנהל .13
לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בהיקפים נכסים, הקפאת הליכים וכיוצ"ב. כמו כן, 

על פי  זמיןים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המלולכספיים אשר ע
 .)אם יזכה בו( המכרז

 
 זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  הצעה .14
 

יום  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך  .15
מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, כנדרש 

ו אנו מסכימים כי הערבות בתנאי המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינ
הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים 

מהיקף  5%אנו מתחייבים להמציא ערבות ביצוע בשיעור  מוסכמים וקבועים מראש.
יום ממועד סיום ההתקשרות וזאת במידה ונוכרז  90ההתקשרות כשהיא בתוקף של עד 

 ה במכרזכהצעה הזוכ
 

אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו  .16
מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל 

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

והמזמין רשאי אני מצהירים שידוע לנו שההתקשרות מול העמותה לא קצובה בזמן  .17
 להפסיקה בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב.

 
 

 אישור עו"ד
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 -אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו
 -_____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו 

____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת, 
לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, וחתמו  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם

 עליה בפני. 
 

 ______________________, עו"ד       
 '3נספח 

 טופס חוות דעת ממליצים:
 

 : חוות הדעת ניתן בנוגע למציע

 מציע:ה שם

 

 )להלן: "המציע"(         

 

 

 שם נותן חוות הדעת: 

 רשומה כתובת תאגידמס'  התאגיד שם

   

 )להלן: "הלקוח"(
 
 
 הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.  .1

 

 לפחות. שנהלקוח במשך ל, במוסדות חינוךשירותי הקמה ותחזוקה של גינות המציע נתן  .2
 

 
 ע"י המציע? הוקמה גינהוגודל של איזה סוג 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________ 

 
 ?מה גיל הילדים/תלמידים שקיבלו את השירותים

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________  
 

 ?האם צוות ההוראה של המוסד קיבל מן המציע הכשרה? אם כן, מה הייתה איכות ההכשרה
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________ 
 

 ?   המציעמ תמיכה/שרות/ליווי מקצועי ואיכותי וראה קיבל צוות הההאם 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________ 
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 אם כן יש לפרט ?הקמת הגינה החינוכיתהאם במהלך השירות היו תקלות עם 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________ 

 
 
 

 מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
 
 

 

דקות, על מנת  20אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד  .3

 לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע.  

 
 

 פרטי ההתקשרות הם:במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, 
 

  כתובת:

  מס' טלפון: 

  מס' פקס:

שם איש קשר לקבלת מידע 
 נוסף על המציע: 

 

  תפקיד איש הקשר:

מהות הקשר בין איש הקשר 
 למציע:

 

  טל' של איש הקשר:

  דוא"ל של איש הקשר:

  

 

 
      

 
      ____________________________ 
 הלקוח              
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 '4נספח 

 ירושליםב להקמת גינות חינוכיות במוסדות חינוך חוזה
 

 2019ביום _________ בחודש ___________   בירושליםשנערך ונחתם 
 

 ( 580014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
 , ירושלים42מרח' אגריפס 

 (" "המזמין)להלן :  
 מצד אחד:

 
 לבין 
 

 ________________ ח.פ. _______________   
 

 מרחוב ______________________________                                       
 טל': __________, פקס: ___________   

 ("המפעילו/או " "הספק")להלן :  
 מצד שני:

 
 

 ;בירושלים חינוכיות במוסדות חינוךלהקמת גינות  מקצועיים שירותיםלקבל  ןמעונייוהמזמין הואיל    
 

 6/2019, מספר ירושליםבעיר להקמת גינות חינוכיות במוסדות חינוך פומבי והמזמין פרסם מכרז והואיל   
 (;"המכרז")להלן: 

 
צהיר כי הוא מוכן לקבל על עצמו את מתן שירותי הספק, כאמור, והוא  בעל היכולת, הידע, הוהספק והואיל  

 ;והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם כךסיון יהנ
 

והסכים לקבל על עצמו  להקמת גינות חינוכיות במוסדות חינוך בירושליםמכרז בזוכה כ נבחרוהספק והואיל  
 ;לחוזה זה ותנאיוחוזה זה בהתאם  השירותים נשואלבצע את 

 
 .הספקה את הצעת קיבלוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ והואיל  

 
 

 בין הצדדים כדלקמן :  הוצהר , הוסכם והותנהלפיכך 
 כללי – 1פרק 

 
 .ונספחיו יחשבו כחלק בלתי נפרד ממנו דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה 1.1

 
 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. 1.2

 
 

 .6/2019מס'  ,ירושליםב חינוכיות במוסדות חינוךלהקמת גינות המכרז "המכרז"                    
 

 התנאים הכלליים של המכרז.           "תנאי המכרז"
 

בהתאם לאמור בחוזה זה ובתנאי  הקמת גינות חינוכיות במוסדות חינוך בירושלים "השירותים"         
 ובכפוף להוראות הדין בעניין. המכרז 

 
 מי שימונה על ידי המזמין בקשר עם ביצוע השירותים על ידי הספק על פי חוזה "נציג המזמין"           

 זה.                                   
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 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.3
 

 .השירותיםמפרט         -נספח א' 
 

 נוסח אישור על קיום ביטוחים.         -נספח ב' 
 

 החוזה", יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי המכרזהמסמכים המפורטים לעיל לרבות חוזה זה ומסמכי 
 .חלק בלתי נפרד ממנו והם מהווים

 

, כי ידועים וברורים לו לאישורם י החוזה ואת תנאי חוזה זה ונספחיוהספק מצהיר כי קרא את מסמכ 1.4
ידע , הניסיון , היכולת והאמצעים לקיימם התנאים והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש לו את ה

על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו  להפעלת הפרויקטולבצע את כל הדרוש 
 למסירתם.

 

, מצהיר בזאת הספק כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות למניעת כל ספק 1.5
וכנם, קיבל את כל ההסברים  אשר ביקש ומתחייב לבצע את אלה שצורפו , כי קרא אותם , הבין את ת

השירותים על פי כל האמור בהם אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי מסמכי החוזה על ידי הספק או אי 
התחשבות בו על ידו לא תקנה לספק זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא , ולא יהיו לו כל 

 תביעות או דרישות בעניין זה.
 

הספק סתירה או אי התאמה במסמכי החוזה , יפנה הספק בכתב לנציג המזמין שיתן לו הוראות  גילה 1.6
 בכתב כיצד עליו לנהוג. 

 

הספק מתחייב להאריך את כל הרישיונות הנדרשים לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לתנאי חוזה זה  1.7
האמורים יהיו בתוקף עד למועד  , כך שהרישיונותרישיון לניהול עסק ,על פי כל דין , לרבות אך לא רקו

 סיום ההתקשרות על פי חוזה זה.

 

חייב להודיע  לא חדש ו/או לא הוארך ו/או נשלל,מובהר בזה, כי במקרה שאחד מרישיונותיו של הספק  1.8
 על כך למזמין מיד עם התקיים אחד מהאירועים האמורים.

 
על התקיים מי מהאירועים האמורים, אי חידוש ו/או אי הארכה ו/או שלילת הרישיון ו/או אי הודעה 

 יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
 

הספק מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא יפעל בהתאם לכל הוראות הדין  1.9
 .בעניין

 

 הספק מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב  1.10
מועסקים על ידו אחר הוראות החוק , וכי ימלא לגבי כל הובד שהורשע כאמורשלא להעסיק ע

לרבות ו 2001 –, התשס"א במוסד במכוון למתן שירות לקטיניםלמניעת העסקה של עברייני מין 
וכן להמציא למזמין אישורי כתנאי להתקשרות זו מתחייב לקבל מעובדיו אישורי בגיר בתוקף הוא 

 .מיד עם דרישת המזמין ובגיר מכל עובדיו ומדרכי
 

 הספק מתחייב למלא כלפי כל עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע השירותים במסגרת חוזה זה, את כל  1.11
הקיימות כיום וכל הוראת חוק     חוק , הוראות האות חוקי העבודה והתקנות על פיהםהור            

 שתחוקק.
 

 לעיל , מתחייב הספק לשלם לכל עובדיו לפחות את שכר  1.11מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1.12
 .1987 –המינימום הקבוע בחוק שכר המינימום , התשמ"ז              
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להקמת גינות חינוכיות המזמין רשאי להתקשר עם ספק/ים נוסף/ים שהספק מצהיר כי ידוע לו  1.13
 זכות להתקשרות בלעדית עם המזמין. אין לספקוכי  במוסדות חינוך

 
 
 
 

 ביצוע השירותים  – 2פרק 

החוזה,  , בהתאם לאמור במסמכילהקים גינות חינוכיות במוסדות חינוך בירושליםהספק מתחייב  2.1
המזמין שימונה ע"י מנכ"ל  פי החלטת מנהל לע לפי לוח זמנים שייקבע שהוצע בהצעת המחירבהיקף 
 החוזה ועל פי הוראות כל דין. , בהתאם לאמור במסמכיהמזמין

 

הקמת גינה תבוצע השירותים או חלקם או המועדים בהם המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את  2.2
 השירותים החליפיים המבוקשיםמראש לספק, ושעלות  יום 7, ובלבד שנתן על כך הודעה של חינוכיות

 .   השירותים המקורייםעלה על עלות לא ת

 

או להוסיף  הקמת הגינותלעיל רשאי המזמין לשנות את מיקום  2.1מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף  2.3
 .ירושליםנוספים ובתנאי שיהיו בתחום שטח שיפוטה של העיר  מקומות

 

מעל גיל  מיומנים וכשיריםומדריכים סיק צוות עובדים הספק מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יע 2.4
בצורה טובה ונאותה  להקמת הגינות החינוכיותבמספר מספיק וזאת  ,ימההכשרה מתאובעלי  21

ומתחייב לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות ורמה מקצועית ולשם  בהתאם לאמור בחוזה זה
 .כך להשתמש במיטב הכושר והידיעה המקצועית

 

הינם כשירים בהכשרת צוותי הוראה שיועסקו על ידו  המדריכיםהעובדים והספק מצהיר כי כל  2.5
העובדים הספק מצהיר כי כל  .מתאימהובעלי תעודת הסמכה  21יהיו כולם מעל גיל ומיומנים 

 18יהיו כולם מעל גיל הקמת גינות חינוכיות וכל הנובע וכרוך בכך, לעניין שיועסקו על ידו  והמדריכים
מדריך/ה במוסד שבו תקום הגינה בזמן  הנחיה של לבצע ביקורהספר יידרש  ובעלי הכשרה מתאימה.

 . לבצע סיורי הנחייה וביקורים בתאום ובכפוף להנחיית המזמיןוכן  השתילה
 

, עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים יקפידו וישמרו על כל הוראות הספק מתחייב כי הוא 2.6
, בהתאם לאמור במסמכי וכיוצ"ב להקמת הגינות החינוכיותהבטיחות, ימלאו אחר כל הדרישות ביחס 

 החוזה ובכפוף לכל הוראות הדין בעניין.
 

על מנת וכן בכל ציוד טכני אחר  יבמכשיר קשר ו/או טלפון סלולאר מדריכיוהספק מתחייב לצייד את  2.7
על כל תקלה או שיבוש כאמור יודיע הספק . הקמת הגינות החינוכיותלמנוע תקלות או שיבושים בעת 

 ן.מיד לנציג המזמי
 

, נציג הספק יצויד במכשיר טלפון "(נציג הספקלן: "הספק ימנה נציג מטעמו ששמו יועבר למזמין )לה 2.8
סלולרי ו/או מכשיר קשר ו/או איתורית וישמש כאיש קשר מול המזמין על מנת שניתן יהיה להשיגו 

 בכל עת.
 

בכלים , בחומרים  הספק מצהיר ומתחייב לכך כי לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה , ישתמש 2.9
על פי והקמת הגינות החינוכיות  ההדרכהובמכשירים המיועדים והדרושים לביצוע המלא והתקין של 

 בטוחות לפי כללי הבטיחות החלים על פי כל דין.והדרכה כל דין וכי ידאג להנהגת שיטות עבודה 
 

על ידי הספק ועל  יסופק להקמת הגינות החינוכיות וההדרכה בהןהציוד הדרוש כי כל  הספק מצהיר 2.10
 .המשתתפיםחשבונו , לפי דרישת המזמין בכמות המתאימה למספר 
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 הקמת גינות חינוכיותתבוצע באתרים בהם הספק מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו  2.11
למינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס  לסביבהובסביבתם, ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות 

 ובאדיבות כלפי המצויים במקומות אלו.
 

, יהא המזמין , וכיוצ"ב(, מכל מין וסוג שהואי צפוי )כוח עליון, שביתה, השבתהתבמקרה של מאורע בל 2.12
, ובלבד שהודיע על כך לספק הכול הקמת הגינהאו לבטל את  הגינה שתוקםהיקף רשאי לצמצם את 

של צמצום, ביטול או שינוי ההזמנה , והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשעות מראש 48עד 
 שסופקו על ידו בפועל. השירותים, פרט לתשלום עבור כאמור

 

פי הסכם זה, ידוע לו היטב, והוא מקבל על עצמו -הספק מצהיר כי אופי השירותים הנדרשים ממנו, על 2.13
  להעניק שירותים אלה.

 

הספק מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם  2.14
מתן שירותי הספק באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר; והוא 

להעניק את שירותי הספק באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל, ולשביעות  המזמיןמתחייב כלפי 
  .המזמיןהמלא של  ורצונ

 
 שירותי מתן לצורך, דין כלפי -על, הדרושים וההיתרים הרישיונות כל את בידיו יש כי, מצהיר הספק 2.15

 במתן, מקפיד הוא כי, הספק מצהיר, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי.  זה בהסכם כהגדרתם, הספק
 הוראותאו /ו המחייבים תקנים לרבות, רלבנטי דין בכל הקבועות בהוראות עמידה על, הספק שירותי

 את מקיים אינו הספק כי ויתברר היה כי, בזה מובהר. מוסמכת רשות כל של דרישותאו /ו מחייבות
  .זה הסכם של יסודית להפרה הדבר ייחשב, זה קטן סעיףפי -על, בהצהרתו האמור

 
 כזה רישיון שנדרש ככל, כדין תקף עסק רישיון בידיו יש כי הספק מצהיר, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 2.16

 תקופת כל במשך תקף יהיה, לעיל כאמור, העסק רישיון כי, מתחייב הספק. הספק של עסקו לניהול
 הספק שבידי העסק רישיון בו מקרה בכל כי, במפורש בזה מובהר. זה הסכםפי -על, הספק שירותי מתן

 בדבר שהחלטה ככל, כאמור במקרה. מידי באופן, למזמין כך על הספק יודיע, יושעהאו /ו יבוטל
 הדבר ייחשב, ניתנה בו המועד מן ימים שבעה בתוך תבוטל לא העסק רישיון של הביטול או ההשעיה

 הסכם על החתימה במועד, הספק בידי הקיים העסק רישיון של העתק. זה הסכם של יסודית להפרה
, בהתאמה, יחול זה בסעיף האמור. 'ג נספחכ ומסומן, ממנו נפרד בלתי כחלק, זה להסכם מצורף, זה
 פי על הספק שירותי מתן לצורך, דין פי על, להחזיק יידרש הספק אשר אחר אישור או רישיון כל על

  .זה הסכם
 

  .המזמיןעם מלא ורציף  פעולה שיתוף תוךעניק את שירותי הספק מתחייב לההספק  2.17
 

מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יהא רשאי להזמין את שירותיו של כל ספק ו/או מומחה בקשר  2.18
, מראש המזמיןהמפורש של  ו, אלא אם כן קיבל לכך את אישורהמזמיןלשירותי הספק על חשבון 

להתקשרות עם  ולספק את אישור מליתןלא ימנע, מטעמים בלתי סבירים וענייניים,  המזמיןובכתב. 
שנה מוסמכים וכשירים על מנת לסייע לו לבצע את התחייבויותיו, על פי הסכם זה, ובלבד קבלני מ

שהתקשרות עמם תהיה על חשבון הספק בלבד, ולא יהיה במתן אישור כאמור כדי ליצור יחסים חוזיים 
 לבין כל קבלן משנה של הספק. המזמיןאו יחסי עבודה בין 

 

ו/או מי מטעמו לא יהיה מוסמך להתקשר בכל התקשרות  כמו כן, ולמען הסר ספק, מובהר, כי הספק 2.19
  , לרבות ובדגש על כל התקשרות אשר יש בה כדי להטיל חיובים כספיים.המזמיןשל  ושהיא בשמ

 

ידאג שכל עובדיו ימסרו אישורים מאת משטרת ישראל לפי החוק למניעת העסקה של עברייני  הספק 2.20
. שמות העובדים והאישורים כאמור יימסרו 2001-מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 למזמין.
 

תנאי ן התמורה עבור הקמת הגינות החינוכיות ממומן כולו ע"י עיריית ירושלים ולכמובהר בזאת כי  2.21
 . לתשלום התמורה לספק הוא קבלת הכספים בעמותה ע"י עיריית ירושלים
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 איסור הסבת זכויות – 3פרק 

 הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר חוזה זה, כולו או חלקו, או כל טובת  3.1
 הנאה על פיו לאחר , בין בתמורה ובין שלא בתמורה , ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או       
 להסב את זכויותיו על פי חוזה זה , כולן או חלקו.      

 
 מהשליטה בספק , בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים , כהעברה  25%העברת  3.2
 לעיל. 3.1בסעיף  המנוגדת לאמור      

 
 או למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות  הפעלת הפרויקטהספק אינו רשאי למסור לאחר את  3.3
 אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. העסקת עובדים , בין ששכרם משתלם לפי  בהפעלת הפרויקט      
 ההפעלהזמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה , אינה כשלעצמה משום מסירת ביצוע       
 או השירותים , כאמור , לאחר.      

 
 אחריות וביטוח – 4פרק 

    הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה , חבלה, או נזק , איזה שהוא, בלי   4.1
לרבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים , שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו/או  יוצא מן הכלל ,

 שלוחיהו ו/או למי שבא מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו , לגוף ו/או לרכוש , בשל מעשה או מחדל של
, ובכל הנובע , במישרין או בעקיפיןהספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר 

מעשה ו/או מ הציוד ו/או הכרוך בציוד ובשירותיםיצור, העמסה , הובלה, פריקה ואספקה של מהפעלה, 
ן ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפיאו מחדל של הספק ו/או עובדיו 
וק מסמכי החוזה. הספק יפצה ו/או ישפה את המזמין ו/או את הניזבביצוע התחייבויות הספק על פי 

, עובדיו, ק משחרר לחלוטין ומראש את המזמיןשיגיע לו )הם( הספם( לפי המקרה , בכל דמי הנזק )י
עו שלוחיו ואת מי שבא מטעמו מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה , חבלה או נזק כנ"ל שאיר

 אדם לגוף ו/או לרכוש , בכל עילה שהיא. כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל
 

ן לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו לם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דיהספק מתחייב לש 4.2
יצור העמסה , הובלה , פריקה הפעלה, מתן השירותים, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי 

ממעשה או מחדל הקשורים , במישרין או בעקיפין, בביצוע  ו/או הציוד המשמש לשירותיםואספקה של 
 ת הספק על פי מסמכי החוזה.התחייבויו

 
שייגרמו ו אדם אחר והמועסק בשרותו לנזקים , לרבות כלפי כל עובד אראי כלפי כל צד שלישיהספק אח  4.3

וכן לנזק  הציודיצור , העמסה , הובלה, פריקה ואספקה של ההפעלה, מתן השירותים, להם תוך כדי 
, וחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשוריםשלו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או  שיגרמו ממעשה

אם יתבע המזמין ו/או יותיו של הספק על פי מסמכי החוזה. בביצוע התחייבו במישרין או בעקיפין,
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו על נזק ,שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל , יהא על הספק לסלק 

ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיספק לחובתם 
 דין סופי.

 

 הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה , מכל  4.4
ו/או מי שבא מטעמו,  עילה שהיא , תוגש על ידי אדם כלשהו , נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או שלוחיו

לכל אדם , לגוף ו/או לרכוש , לרבות  4.3 –ו  4.2,  4.1בגין כל תאונה , חבלה או נזק שמפורט בסעיף 
 הוצאות משפטיות שיגרמו להם.

 

 הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן , ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל שהוא 4.5
הספק יהא אחראי בלעדית כלפי המזמין לטיב ו , מכל סיבה שהיא , כתוצאה ממתן השירותיםשיגרם 

 .ו/או מהפעלתם ולכל נזק שיגרם כתוצאה מצריכתם ביצוע הפרויקטואיכות השירותים  ו/או 
 

 ביטוח

מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק  4.6
על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת לערוך ולקיים, בידיו ו
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המזמין, עיריית ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים, בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על 
וכל עוד ידו על פי שיקול דעתו של הספק, הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים 

ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור  אחריות על פי דין, קיימת לספק 
על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ב', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור קיום 

 "ביטוחי הספק"(..   -ביטוחי הספק" ו

ו דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין, הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/א 4.7
עיריית ירושלים, גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל וכן כלפי עובדים 
ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש 

קום מתן השירותים ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר יובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למ
אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש 
כאמור לעיל, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

 בזדון. 

ק מתחייב להמציא למזמין את טופס האישור על קיום ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, הספ 4.8
ימים לפני  7 -ביטוחים, נספח ב', חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

מועד תחילת מתן השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף, ולא יאוחר 
שור, וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האי

 התמורה. 

למזמין תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק  כאמור  4.9
לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי 

י הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הספק להתחייבויות הספק על פ
הביטוחים שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים באופן 

 ימים מדרישת המזמין, על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.  3 -מיידי ולא יאוחר מ

חי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטו 4.10
לרעה, כאמור באישור קיום הביטוחים, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום 

 ביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

יית ירושלים וגופים עירוניים של ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או עיר 4.11
 עיריית ירושלים.

 הספק מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.  4.12

 הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי הספק.  4.13

יום הביטוחים, הינם בבחינת מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים באישור ק 4.14
דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין 
ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו וכן כלפי עיריית 

וחים הנדרשים והיקפם. לרבות ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים בקשר למהות הביט
 גבולות האחריות האמורים. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי המזמין ו/או הבאים מטעמו  4.15
ו/או בדרישה לשינויו כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל 

 או על הבאים מטעמו. אחריות כלשהי על המזמין ו/

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם  4.16
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם 

טעמו בקשר לשירותים, את האמור זה ו/או על פי דין, הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מ
בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול 

לעיל  4.7על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 
תים נשוא הסכם זה יוסבו באופן חלקי והמצאת אישור עריכת ביטוח(. על אף האמור לעיל, ככל שהשירו

לקבלני משנה קבלני המשנה יערכו ביטוחים בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות עם קבלני המשנה. למען 
הסר ספק, הספק יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' בקשר לשירותים במלואם, בין אם השירותים 

 ניתנו על ידו ו/או ספק משנה מטעמו. 

ככל שמקום מתן השירותים יעשה בחצרי צד שלישי על הספק לוודא כי לגבי מקומות אלה יהיה ביטוח  4.17
ש"ח למקרה ולתקופה, וכן ביטוח  2,000,000אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שאינו פחות מסך 

זמין, רכוש למבנים ותכולתם, הביטוחים יורחבו לכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המ
עיריית ירושלים, גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים 



23 

 

של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה. כמו כן בהסכם ההתקשרות עם מקומות בהם תתקיים 
ו למי מטעמו כל הפעילות ייכלל סעיף פטור על פיו מקום הפעילות מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/א

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה, עיריית ירושלים, גופים עירוניים של עיריית ירושלים 
והבאים מטעמם של הנ"ל וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא ההסכם, 

ו/או כל רכוש אשר ישמש  בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש של מקום הפעילות ו/או סביבתו
בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל, 

 וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את אישור קיום  4.18
הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה 

    בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.   
 

 פיקוח – 5פרק 

וכל עניין אחר  רישיון עסקמזמין רשאי , בכל עת , לבדוק את האישורים של הספק לרבות נציג ה 5.1
 לפי חוזה זה , ועל הספק לאפשר ולסייע לו לעשות זאת ללא סייג. להפעלת תכנית זושהוא הקשור 

 

השירותים לפי חוזה  השירותים הניתנים במסגרתמטעם המזמין כי  מומחהקבע נציג המזמין או  5.2
 לאהעניין , אינם תקינים בעיניו/הם , תהא קביעתו/ם סופית ומוחלטת והספק לא ישתמש  זה , לפי

, מבלי שדרישה זו תהווה עילה לתביעה ו/או לתשלום או הציוד שנפסל התכניתחלקו של יפעיל את 
 כלשהו.

 

הדרכת הציוד בו הספק יעשה שימוש במסגרת נציג המזמין רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות של  5.3
 לבדיקות, על חשבון הספק. הקורס

 

הפיקוח על ידי נציג המזמין לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ומאחריותו בעד  5.4
טיב החומרים או טיב השירותים בהתאם לחוזה זה וביקורת נציג המזמין אינה מקטינה את 

 אחריותו של הספק על פי חוזה זה.
 

 חוסר לעומת המצוין בתנאי חוזה זה תהא סופית ומכרעת.החלטת נציג המזמין בדבר אי התאמה או  5.5
 

הציוד או השירותים אינם מתאימים לתנאי חוזה זה במידה שאינם היה ונציג המזמין יקבע , כי  5.6
 .השירותים בכללותםקבלתם לשימוש , יהא המזמין רשאי לסרב לקבל את  מאפשרים

 

 מדריךנציג המזמין רשאי לדרוש מהספק , בכל עת , ולפי שיקול דעתו הבלעדי , את החלפתו/ם של  5.7
 ללא שיהוי. דרישתוו/או כל עובד אחר של הספק והספק מתחייב למלא אחר 

 

חתם על ידי יכל שינוי בחוזה זה הכרוך בתוספת תשלום , יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין וי 5.8
אשר יסופקו על ידו מעבר  שירותיםפק לא יהיה זכאי לתשלום בגין מורשי החתימה שלו. הס

 למפורט בחוזה זה , אלא אם ניתן אישור על ידי המזמין מראש ובכתב.

 
 תשלומים וערבות  – 6פרק 

המימון הינו מימון מלא של עיריית ירושלים ולפיכך תשלום לספק יבוצע בכפוף ורק לאחר קבלת  6.1
תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה יהא הכסף מעיריית ירושלים לעמותת לביא 

, על פי המחירים שפורטו כה ולשירותים שנתנו בפועל למזמיןהספק זכאי לתשלום בהתאם לצרי
 . המחירים הינם קבועים ולא יהיו צמודים לכל מדד שהוא. במכרז

 

 לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום. 6.2
 

לעיל כולל ביצוע של כל השירותים וכל ההתחייבויות שעל הספק לבצע על פי  6.1התשלום שבסעיף  6.3
 ר הוצאה כלשהם מעבר לתשלום הנקוב לעיל.חוזה והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום או החז
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, חשבון מפורט בשלושה עותקים, , בין הראשון לחמישי בכל חודשהספק יגיש למזמין אחת לחודש 6.4
בהתאם לדוגמא שתומצא לו על ידי נציג המזמין , בגין השירותים שבוצעו על ידו בחודש החולף 

החשבון יוגש  ."(החשבון)להלן: " החולףבצרוף פירוט של השירותים שבוצעו על ידו בפועל בחודש 
או דרישת תשלום יום ממועד הגשת חשבונית מס  30לאישור מנהל מטעם המזמין וישולם שוטף + 

המתייחסת לחשבון שאושר. חשבון שלא יהיה מאושר כולו או חלקו, לא במקרה שמדובר בעמותה, 
 ישולם ע"י המזמין עד לבירור.

  

, לפי שיקול דעתו הבלעדי , בגין שירותים שלא בוצעו חשבון סכומיםזמין רשאי להפחית מהנציג המ 6.5
 בפועל ו/או בוצעו חלקית, בין בשל הוראת נציג המזמין ובין מסיבה אחרת שהיא. 

 

מובהר בזאת כי החזרים כספיים בגין הוצאות שאינם מפורטים בחוזה ו/או בנספחיו, יחולו על  6.6
 הספק בלבד.

 

הערבות הבנקאית שהומצאה על ידי הספק למזמין עם הצעתו למכרז , תשמש גם להבטחת ביצוע  6.7
כל התחייבויותיו על פי חוזה זה והספק מתחייב להאריכה , מפעם לפעם , לפי דרישת המזמין כך 

יום לאחר מועד סיום תקופת חוזה זה. בכל מקרה בו לא יאריך  30שהיא תהיה בתוקף לתקופה של 
הערבות לפי דרישת המזמין יהיה המזמין רשאי לממשה ולעכב תחת ידו את סכום  הספק את

הערבות עד למילוי כל התחייבויות הספק על פי חוזה זה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למזמין 
 על פי חוזה זה.

 
 הפרות וסעדים  – 7פרק 

יים ויסודיים והפרת כל אחד עיקרלחוזה זה הינם תנאים  4 -ו 1,2,3מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  7.1
מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המזמין, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיש לו על פי 

 .בגין כל הפרה₪  45,000דין, בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 
 

לעיל מכל תשלום שיגיע  7.1 פיצויים המוסכמים הנקובים בסעיףהמזמין זכאי לנכות את סכום ה 7.2
 לספק או לחלטם מהערבות או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על  7.3
 פי חוזה זה.

 

דדים כי גם האירועים הבאים לעיל מוסכם בין הצ 7.3 -ו 7.2,  7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  7.4
יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המזמין בכל הזכויות המוקנות לו במקרה של הפרה 

 יסודית.
 

, כולם י של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספקהוטל עיקול זמני או קבוע  נעשתה פעולה כלשה 7.4.1
יום ממועד  7לחלוטין תוך או חלקם , והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 ביצועם.

 

, נאמן או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או מונה לנכסי הספק, כולם או חלקם 7.4.2
 קבוע.

 

ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו של הספק , כולם או חלקים , או נתקבלה על ידו החלטה  7.4.3
פירוק או שהוא הגיע לפשרה  על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו

או סידור עם נושיו כולם, או חלקם , או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 
 .1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג  233הסדר איתם על פי סעיף 

 

 הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. 7.4.4
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ת דעתו , כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע כשיש בידי המזמין הוכחות , להנח 7.4.5
 שוחד , מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

 

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה , או  7.4.6
על שהספק לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר לדעת המזמין , היה בה כדי להשפיע 

 ההתקשרות עמו.
 

את מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הרי בכל מקרה בו הספק אינו מסוגל לספק  7.5
במועדים ו/או באופן הקבוע בחוזה זה עקב תקלה טכנית או אחרת , שריפה , שביתה, או  השירותים

עקב אי כאמור  את השירותים כולם או חלקםמכל סיבה אחרת שהיא, או שהספק מנוע מלספק 
חידוש ו/או אי הארכה ו/או שלילת כל רישיון שהוא הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו כאמור בחוזה 

 ביצוע הפרויקטדית את א המזמין רשאי למסור לספק אחר מיזה ו/או מכל סיבה אחרת שהיא, יה
שיגרמו  למזמין ו/או ישולמו על ידו בתוך  השירותיםוכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהשלמת 

, יחולו כאמור השירותיםו/או היה מנוע לספק עשרה הימים הראשונים מהמועד בו לא סיפק הספק 
המן כתמורה להוצאותיו  12%שא בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של יעל הספק והוא י

 הכלליות של המזמין.

 

לעיל ינוכו מהכספים שיגיעו , אם יגיעו , לספק על פי חוזה זה או  7.5ההוצאות האמורות בסעיף  7.6
ימים מיום שנדרש לכך , בתוספת ריבית בשיעור ריבית הפיגורים  7ישולמו למזמין על ידו תוך 

החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר מחושבת ממועד הוצאתו על ידו ועד למועד ניכויו 
 ור.או תשלומם על ידי הספק כאמ

 

הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית , יהא המזמין זכאי , מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנים  7.7
או על פי כל דין,  1970 –לו על פי חוזה זה או על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

ת לבטל את ההתקשרות עם הספק ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבו
הוצאות  12%ולהשלים את ביצוע  השירותים על ידי ספק אחר והוצאות השלמת השירותים בתוספת 
 ותקורה , יחולו על הספק, וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך אחרת.

 

לא יראו בשימוש המזמין בזכויותיו על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידו אלא אם הודיע על כך לספק  7.8
ורש ובכתב , והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה , כל עוד לא נתנה לו במפ

 הודעה על ביטול החוזה.
 

יום לא יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהא זכאי  30איחור בתשלום לספק אשר לא יעלה על  7.9
 לכל פיצוי כספי או סעד אחר בגינו.

 
 תקופת החוזה וסיומו – 8פרק 

 תקופת)להלן: " 31.8.2020ועד ליום  1.9.2019מיום מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף       8.1
בשנה אחת כל פעם, "(. מובהר בזאת שלמזמין בלבד שמורה האופציה להאריך את ההסכם החוזה

ובמקרה כזה לא תעלה תקופת  ,לפני סיום ההתקשרות יום 30בכפוף מתן הודעה מראש של 
 ."(התקופה המוארכת)להלן " שנים סה"כ 5ות על תקופה העולה על ההתקשר

 
חוזה זה תחולנה להלן. הוראות  8.3מין על פי סעיף מזכות המז הארכת ההתקשרות כאמור לא גורעת      8.2

לתקופה המאורכת בהר ומסכם בזאת כי הארכת החוזה מו גם על ההתקשרות בתקופה המוארכת.
  במזמין וללא קבלת אישורה, אין כל תוקף להארכה.  ההתקשרויותועדת כפופה לאישור 

 
בכל עת , לפי שיקול  רשאי ,יהיה המזמין מובהר בזאת כי לעיל  8.2 -ו 8.1על אף האמור בסעיפים        8.3

חלקה , בהודעה בכתב  לסיים את ההתקשרות עם הספק על פי חוזה זה , כולה אודעתו הבלעדי, 
ור לידי סיום בתום , תבוא ההתקשרות כאמלספק. נתן המזמין הודעה כאמורום י 15מראש של 

כספיות או אחרות , בגין הימים האמורים ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ,  15תקופת 
, תשלומים המגיעים לו , אם מגיעים ההתקשרות , כאמור , וזאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלתסיום  
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לצורך סעיף זה  בפועל בתקופה שקדמה למועד סיום ההתקשרות , כאמור.בגין השירותים שביצע 
 15ימים לאחר היום בו נתקבלה ההודעה בכתב ע"י הספק או  15 -יראו את יום הביטול החוזה כ

 ימים ממועד משלוח ההודעה, הכל לפי התאריך המוקדם.
 

ידוע לספק כי במידה ויחלט להאריך עמו ההסכם ההתקשרות, הוא מתחייב, להאריך את הערבות  8.4
 הבנקאית בהתאם לתקופה המוארכת וכן להמציא פוליסת ביטוח בתוקף. 

 

 קבלן עצמאי -הספק  9פרק 

מצהירים כי הספק הנו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר הוא ו/או עובדיו ו/או כל אדם אחר  הצדדים 9.1
, וכי אין בחוזה זה או המזמיןכל אלה אינם משתלבים במסגרת עיסוקי  –מו ו/או מטעמו הבא בש

 .המזמיןמעביד בין הספק ו/או בין כל אחד מאלה לבין -בתנאי מתנאיו כדי להקים יחסי עובד
  

בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, בעצמו ועל חשבונו  שאיי הספק 9.2
 ביטוח, ההכנסה מס תשלומי בכל זה ובכלללרבות כל חיוביו של הספק כמעבידם של עובדי הספק, 

  תמורת על או עליו החל אחר תשלום כל או  עובדים עבור מעסיק הפרשות, מעסיקים מס, לאומי
  .לו שיגיע החוזה

 
 את מלהציג יימנע מטעמו מיאו /ו הספק. המזמין של כשלוח פועל אינו הספק כי מצהירים הצדדים 9.3

 לו שמספק כמי אלא, ואו כמי שפועל מטעמ המזמין של כשלוח, כלשהו שלישי צד בפני, עצמו
  זה. הסכםשירותים, כהגדרתם ב

 
 עליהם ההשגחה את, השירותים לביצוע הדרוש האדם כוח כל את חשבונו על לספק מתחייב הספק 9.4

 .בכך הכרוך אחר דבר וכל עבורם התחבורה ואמצעי
 

מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות בתוך המועד  הספק 9.5
או היתר לפי כל דין, חייב הספק להעסיק  שיוןירהקבוע לכך. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום 

 או היתר כאמור, לפי העניין. שיוןיררק מי שרשום או בעל 
 

מטעמו  יםלבין הספק ו/או עובדי הספק ו/או כל הבא המזמיןמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין  9.6
 מתןבכל הקשור לושלוח ו/או שותפות, במישרין או בעקיפין, -מעביד ו/או שולח-של הספק יחסי עובד

 יחשב הספק לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. הספק שירותי
 

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי חוזה  9.7
זה  הינם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו , פיקוחו והשגחתו המלאים של 
הספק , והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם , לרבות בתשלום הניכויים על 

 ין הכרוכים בהעסקתם ולא מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין המזמין לספק או עובדיו.פי כל ד
 

לשלם לספק סכומי  המזמיןעל  לפיונתן פסק דין  ימבלי לגרוע מן האמור לעיל, כי בכל מקרה בו י 9.8
-פסק מתן עם מיד, למזמיןמעביד, הרי שהספק ישיב -כסף כלשהם המגיעים לספק בגין יחסי עובד

רוף הפרשי הצמדה וריבית יהסכם זה,  בצ פי על, לו שולמו אשר התשלומים כל את, רכאמוהדין 
 למזמין בפועל םלספק בפועל ועד ליום החזרת כאמור התשלומים מו, מהיום בו שול4%שנתית של 

, וכן בהוצאות הוא יחויב כתוצאה מתביעה, כאמוריפצה וישפה הספק את המזמין בכל סכום בו ו
. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין לראות באמור בסעיף זה משום הסכמה עוה"דהמשפט ובשכ"ט 

 .של הצדדים בדבר קיומם של יחסי עובד ומעביד ביניהם
 
 

  שימוש במידע וחובת סודיות - 10פרק 

שמירה מלאה ומוחלטת של סודיות ישמרו , וו/או מטעמ ווכל מי מעובדיהספק מתחייב בזה כי הוא  10.1
, אודות המזמין, עסקיו, לקוחותיו, וו/או מטעמ וו/או בידי מי מעובדי ובידכל מידע שיתקבל 

כל נתון, בין בכתב, בעל פה, על גבי מסמכים,  -פעילותו, התקשרויותיו וכיו"ב. "מידע", לעניין זה 
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דאוג מתחייב לספק או בכל אופן ותצורה אחרים. התלושי שכר הסכמי עבודה,  ,דיסקטים
 .ו/או מי מטעמומעובדיו  עובדכל  להתחייבות מקבילה מצד

יבצע מתחייב כי במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, הוא )וכל הבא בשמו ו/או מטעמו(  הספק 10.2
עשה שימוש בכל מידע ו/או ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר אבטחת מידע מלאה על פי דין ו

זמין. כמו כן מתחייב ולטובת המ הספק, אך ורק במסגרת ובקשר למתן שירותי הספקלשירותי 
ישמור  הספקלא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל לאחר תקופת תוקפו של הסכם זה.  הספק

פי הסכם זה, -, עלהספקבסוד על כל מידע ו/או מסמך ו/או חפץ שהגיעו לידו, במסגרת מתן שירותי 
את המזמין, וימנע מפרסומם ברבים ו/או ממסירתם לכל גורם, אלא לאחר שקיבל לכך אישור מ

ידאג להחתים כל עובד או אדם הבא מטעמו על התחייבות מפורשת, כאמור  הספקמראש ובכתב. 
 לעיל וזאת כתנאי למעורבותו במתן השירותים למזמין.

, על פי הספקמבהיר בזה כי ידוע לו שבמסגרת מתן שירותי  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור,  10.3
למידע חסוי וסודי ביותר ובעל רגישות מיוחדת, בהיותו )או עלול להיחשף(  הסכם זה, הוא ייחשף

 והספק, ו/או עובדי המזמין ו/או יועצי המזמין וכיו"בלקוחות המזמין  המזמין ו/או קשור בענייני
, בהתאם באופן הטוב ביותר ינקוט את כל התהליכים הדרושים לשם אבטחתו של מידע כאמור

יהיה אחראי לכל הפרה של חובת הסודיות בהתאם  הספקעל פי כל דין. לדרישות המחייבות אותו 
להוראות כל דין ואולם אחריות בגין כל נזק שעלול להיגרם עקב הפרת חובת הסודיות הנה לפי כל 

 .דין ואינה מוגבלת בזמן ותחום אף לאחר תום תקופת החוזה
 

 שונות      - 11פרק 
המגיע או לחלט את הערבות במלואה או חלקה וזאת ביחס לכל סכום סכום  המזמין רשאי לקזז כל 11.1

כל חוב המגיע לו ממנו. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות המזמין לגבות  לספק על פי חוזה זה או
מוסכם כי ביצוע קיזוז כאמור יעשה בכפוף למתן התראה מראש  את החוב האמור בכל דרך אחרת.

הליקויים /תיקונים נדרשים, והספק יידרש לתקן את הליקויים בתוך  לספק באמצעות המייל עם פרוט
די ולכל המאוחר ם נדרש הספק לתקן /לטפל באופן מיימי עסקים, למעט במקרים של בטיחות בה 5

ע"י העמותה. היה ולא יתוקנו הליקויים כאמור,  ההודעה בטלפון /מיילמסירת שעות ממועד  24תוך 
 הקיזוז כאמור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה. העמותה תהיה רשאית לבצע את

 
מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו , וכי  11.2

המזמין לא יהיה קשור בכל הבטחות , פרסומים , הצהרות , מצגים , הסכמים והתחייבויות , בכתב 
זה ואשר נעשו , אם נעשו , קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה  פה, שאינם נכללים בחוזה-או בעל

או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק 
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך אמורה.

 
אישית או במכתב רשום לפי  כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה 11.3

שעות לאחר  72הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה 
 שנשלחה  מבית דואר בישראל. 

 
וזה זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובע מח 11.4

 בירושלים בלבד.
 

ממצה את מלוא  זכויותיהם, זה כלפי זה, והוא מבטל כל הסכם  מוסכם על הצדדים כי הסכם זה 11.5
  ו/או מצג ו/או הבטחה אשר קדמו לו.

 

 מהצדדים מישום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של 11.6
ידיו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה -על זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 .במפורש ובכתב
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :                                          
 
 

              _______________                         ____________________ 
 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא       הספק                            
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 נספח א'
 מפרט העבודות

 
 תכולת העבודה .1

 
 מפגשי הכשרה של צוותי הוראה ע"פ צורך ובתיאום מראש.  .א
 חומרי רקע ומערכי פעילויות  .ב

 להלן. 2הנושאים והתחומים כפי שמפורט בסעיף מפגשי ההכשרה וחומרי הרקע יכסו את מגוון 
 
 ביקור בכל אחד מן המוסדות המועמדים לתכנית, לשם הערכה תכנון ובחירה. .ג
 הגשת תכנית מפורטת של הגינה העתידית, עבור כל מוסד חינוכי המשתתף בתכנית. .ד
 הקמת תשתיות גינה  .ה
 , הורים וכו'()תלמידים/ילדים, מורים, צוות ביה"ס שתילה בשיתוף קהילת המוסד .ו
 (מזמיןתחזוקה של הגינה במשך שתי שנות לימוד )מספר ביקורי תחזוקה יקבע ע"י ה .ז
 ייעוץ וליווי מקצועי חקלאי, במשך שתי שנות לימוד .ח
 ליווי פדגוגי על פי צורך, במשך שתי שנות לימוד .ט
 זמינות טלפונית לשאלות מקצועיות ופתרון בעיות, במשך שתי שנות לימוד  .י

 
 על ידי המזמין עמותת לביא / העיריה.ות ולוח הזמנים יקבע היקף הפעול

 
   :וליווי מקצועי , חומרי רקעהכשרהלתכנים  .2

 
ההכשרה והליווי המקצועי יכללו תכנים המאפשרים לצוותי הוראה להקים ולתחזק גינת ירק 

  חינוכית בכל עונות השנה:
 

 בגינה ובכיתה.א. עקרונות ומטרות התכנית. דגש על אורח חיים מקיים 
 

 .ב. תכנון גינה, בוטניקה בסיסית
 

 .ג. היבטים טכניים להפעלה של מערכת ההשקיה, תכנון כמויות השקיה, איתור תקלות
 

ד. הנחיות לגידול ירקות וצמחי תבלין: הכנת שטח, בניית ערוגות שונות, זריעה, הנבטה, שתילה, 
 .ועוד( חורים, דישון, חיפוי, גיזום יריבוי וי

  
 . מגוון שיטות גידול בהתאם לתנאי השטח ולסוגי הצמחיה.ה
 

ו. עבודות תחזוקה בסיסיות ונדרשות לטיפול בגינה על פי עונות השנה, דגש על הכנת הגינה לקיץ 
 )חופש גדול(

 
 .ז. הכנת קומפוסט, תפעול קומפוסטר

 
 ח. זימון בעלי חיים לגינה,

  
 ם בגינה, כמרחב חינוכי.ט. הנחיה פדגוגית ורעיונות לפעילות עם ילדי
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 מצוות התלויות בארץ הנוגעות לביצוע. -י. לאוכלוסיה חרדית 

  
 

הספק מתחייב לרכוש שתילים רק ממשתלה שקיבלה אישור של המשרד להגנת הסביבה שאינה 
 נגועה בנמלת האש הקטנה.  

  על המשתלה.להוכחת תנאי זה, יציג הספק חשבונית רכישה של שתילים ואישור של המשרד להג"ס 
 
 
 

 

 

 

 
 נספח ב'

 הספק אישור על קיום ביטוחי
   תאריך:

 לכבוד
 ( 580014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים )ע"ר  –לביא 

 , ירושלים 42מרח' אגריפס 
 " (המזמין)להלן : "

 אישור עריכת ביטוחהנדון: 

חברה לביטוח בע"מ מצהירים, כי ערכנו עבור   אנו החתומים מטה 

״( את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם הסכם הספק)להלן: ״ ______________________

הקמת גינות חינוכיות במוסדות חינוך מבלי לגרוע מכללויות האמור שנחתם בין המזמין לספק ל

לרבות מפגשי הכשרה של צוותי הוראה , מערכי פעילויות,  הכנת תוכנית להקמת הגינה , הקמת 

תשתיות גינה , שתילה לרבות אספקת השתילים בשיתוף קהילת המוסד )תלמידים/ילדים, מורים, 

של הגינות, ייעוץ וליווי מקצועי חקלאי, ליווי פדגוגי , תמיכה  צוות ביה"ס, הורים וכו'(, תחזוקה

ועד ליום    "(, וזאת לתקופה המתחילה ביום השירותיםוכל שירות נלווה )להלן : "

 "(:תקופת הביטוחשני התאריכים נכללים )להלן: "       

 פוליסה מספר _________________.  –ביטוח אחריות מעבידים  .1

הספק, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים  ביטוח אחריותו של

, כלפי כל עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או 1980-פגומים תש"ם

אשר מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות בקשר לשירותים, בגבולות אחריות 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול ₪  20,000,000לא יפחתו מסך של 

חריג ו/או הגבלה בקשר ל: פיתיונות ורעלים, העסקת נוער, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני 

המזמין ו/או משנה ועובדיהם, היה וייחשב המבוטח למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את 

אם של עיריית ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושלים

נושא  כי מי מהם נטען ו/או נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק

 עובדיו.  כלפי הספק חבות לעניין שילוחית באחריות

 פוליסה מספר _________________.  -אחריות כלפי צד שלישי  ביטוח .2

הספק, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם ו/או ייגרם ביטוח אחריותו של 

אשר לא בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, בגבולות אחריות  לצד שלישי כלשהו

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כפוף להגבלה ₪  2,000,000יפחתו מסך של 

בות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, הרעלה, שביתות בדבר חבות הנובעת מ: ח

( חלופה לביטוח אחריות מקצועיתוהשבתות, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. ) * 

לא יבוא  ו/או בקשר אליהם מובהר כי אובדן ו/או נזק לגוף ו/או רכוש שייגרמו עקב השירותים
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הביטוח מורחב  .ן הביטוח כולל הרחבת פגיעה אישיתכמו כ בגדר החריג בדבר אחריות מקצועית

של עיריית ירושלים והבאים  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושליםלשפות את המזמין ו/או 

מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי 

יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו  מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו. הביטוח

 ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 פוליסה מספר ________________.  -ביטוח אחריות מקצועית  .3

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו 

שמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או ה

אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח אינו  למקרה ₪ 2,000,000אשר לא יפחתו מסך של 

כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מ: חריגה מסמכות בתום לב, , דיבה, השמצה ו/או לשון הרע,. 

של עיריית  ופים עירונייםו/או ג ליםעיריית ירושהביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או 

ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין חבות אשר עלולה 

להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו ו/או ככל 

של הבאים  שיועלו טענות  כנגד הנ"ל לעניין אחריותם למעשה ו/או מחדל של הספק ו/או

מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת 

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע  6גילוי בת 

 ירותים אך לא לפני _______________. הש

 

 כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:
 

היקף הכיסוי בביטוחים, למעט בביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח  .1

הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה ___________ על כל ההרחבות הכלולות 

 .לכיסוי הביטוח המפורט לעילבהתאמה בפוליסות, 

אולם אין בביטול החריג כאמור , לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ותאנו מאשרים כי בפוליס .2

  .על פי הדין הספקבכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק לא תפגע  .3

לקבלת שיפוי  ו עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושליםו/אבזכויות המזמין 

 על פי הפוליסות. 

ו/או עיריית ירושלים  הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין .4

, ומבטחו של הספק מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים

ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית  דבר שיתוף בביטוחי המזמיןדרישה ב

 . ירושלים

הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים  .5

 המפורטים לעיל. 

 עיריית ירושליםהביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או  .6

של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של  ופים עירונייםו/או ג

הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא השירותים של אישור זה , ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על 

 זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
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ו לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למזמין המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/א .7

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה  60הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 של הכיסוי הביטוחי.

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.באישור זה, ובלבד שאין בשינוי 

 

__________________________________________________________________ 

 שם החותם             תפקיד החותם           חתימת המבטח               חותמת המבטח              תאריך

 נספח ג' 
 התחייבות ספק לשמירה על סודיות 

 _________תאריך 
 לכבוד
 (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 

 המזמין( –)להלן 
 א.ג.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 סימוכין: הסכם למתן שירותים בנושא ______ שנחתם בינינו ביום _________

 
__________, ת"ז אנו החתומים מטה, ______________, ת"ז __________ ו ____
התאגיד(, מצהירים  –__________, מורשי חתימה ומוסמכים מטעם _______________ )להלן 

 -בזה כלהלן:
 

הננו מאשרים נגישות ו/או קבלת מידע ונתונים בקשר עם המזמין, לרבות עסקיו,  .1
 לקוחותיו ופעילותו, וזאת לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם שבסימוכין. 

כל נתון, ידע, מסמכים ונתונים מכל סוג שהוא אודות המזמין,  –לעניין זה "מידע" 
נכסי ו/או עסקי ו/או פעילויות  -ומבלי למעט עניין אחר  –עובדיו ולקוחותיו, לרבות 

ו/או התקשרויות מי מהם; לרבות מידע שהגיע אגב, במהלך או בקשר עם הגשת 
 סכם שבסימוכין.הצעה ו/או ניהול משא ומתן עמכם, טרם חתימת הה

הננו מתחייבים, בשמנו אנו ובשם התאגיד, לא לגלות, לא להעביר, לא למסור  .2
לאחרים ולא לעשות שימוש כלשהו במידע האמור, למעט שימוש לשם מתן 

לעיל. הננו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את המידע,  1השירותים כאמור בסעיף 
כי כל המועסקים על ידי התאגיד לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך ולגרום 

 ו/או מטעמו יעשו כן. 
המידע האמור מיד לאחר  כלכמו כן הננו מתחייבים להשמיד או להשיב אליכם את  .3

עריכת השימוש הנדרש לשם מתן השירותים, כך שבידי התאגיד ו/או מי מעובדיו לא 
   יהיה ולא ייוותר המידע האמור, כולו ו/או חלקו, מיד עם סיום השימוש.

, מכוח היותו כולל מידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמיםידוע לנו, כי המידע דלעיל הינו  .4
לקוח, וכי הנכם מסתמכים  –סודות עסקיים ו/או נתונים שחל עליהם חיסיון מזמין 

על התחייבות זו בהתקשרותכם עמנו, ואלמלא הייתה התחייבות זו ניתנת, לא 
 ור שבסימוכין.הייתם מסכימים להתקשר עמנו בהסכם האמ

מובהר, כי אנו נהיה אחראים באופן מלא ובלעדי בגין כל הפרה של חובת הסודיות  .5
האמורה לעיל, בין מצידנו ובין מצד מי מעובדינו, ובכל מקרה נדאג לפיצוי המזמין 
ושיפויו בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, שינבע כתוצאה ו/או בקשר עם הפרה 

 הראשונה ולפיה.כאמור, הכול על פי דרישתו 
האמור בהתחייבות זו לא יחול לגבי מידע אשר היה ברשותנו טרם תחילת ההתקשרות  .6

עמכם ולא נמסר לנו על ידכם או לגבי מידע אשר מעצם טיבו הוא נחלת הכלל ואינו ייחודי 
 להתקשרות בינינו לבינכם.

 הגבלת מועד.התחייבות זו תעמוד בתוקף הן במהלך ההתקשרות בינינו והן לאחריה, ללא  .7
 

 היום,
 _________________    ________________ 

 
 אישור
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__ עו"ד/רו"ח מרחוב__________________ מאשר בזאת כי _אני הח"מ____________

ההסכם דלעיל נחתם בפני היום ___________, על ידי ______________ ת.ז. ו___________ 
הסכימו לכל האמור בו, וכי חותמת ת.ז. _____________, לאחר שקראו, הבינו ו

התאגיד_______________ בצירוף חתימותיהם של ה"ה האמורים מחייבת את התאגיד לכל דבר 
 ועניין.

  ______________                       _____________                                          ____________ 
 החתימ                                       חותמת עו"ד/רו"ח                        כתובת וטלפון                   

 

 


