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 :המכרז חוברת תכולת
 

  נספח
 ותנאים להשתתפות במכרז הוראות כלליות 'א
 פרטי המציע 1 'א
  המציע של קודם ניסיון בדבר מידע 2 'א

 
 כספי מחזור על ח"רו אישור 3 'א
 פליליות הרשעות העדר בדבר תצהיר 4 'א
 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 5 'א
 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 6 'א
 הצהרת המציע 7 'א

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה 'ב
 חוזה  ג'
 אישור עריכת ביטוחים  1ד' 
 ערבות לחוזה)ערבות ביצוע(  2ד' 
 בטיחות כללי ה'
 דותשטחי העבו ו'
 במוסד מין עברייני של העסקה למניעת חוק לעניין תצהיר ז'

 לקטינים שירות למתן המכוון
 מחירון ח'
 הצעת המציע ט'
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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה"( העירייה)" טייבהעיריית 

, טייבהשל עיריית  השיפוט בתחוםשל שטחי גינון ציבוריים עבודות אחזקה שוטפת  לביצוע

 .למכרז המצורף, נספחיו על ,בחוזה לרבות, נספחיו על זה במכרז כמפורט

 רקע .2

אחזקה שוטפת של שטחי גינון ציבוריים  עבודותביצוע ל ראשי קבלן עם להתקשר נתמעוניי העירייה

 "(.ירותיםהעבודות" / "הש)להלן: " טייבהשטח השיפוט של העיר ב

שטחים פארקים, ביצוע אחזקה שוטפת של גנים, גינות, , היתר בין, כוללת  העבודה .2.1

ועבודות גינון  , מוסדות חינוךציבורייםאיי תנועה, שטחים שטחי בור, חורשות, פתוחים,  

  נוספות והכל לפי דרישות העירייה.

 יהיה, בנוסף .דותהעבו מכלול על אחראי יהיה וככזה, ראשי כקבלן ישמש במכרז הזוכה .2.2

 ,בו שיועסקו השונים עובדיו בין התיאום ועלהעבודות  הבטיחות נושאי על אחראי הזוכה

 הזוכה. זה למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות המטלות, התפקידים את ויבצע

 .העירייה ולהוראות להנחיות בהתאם העבודות את יבצע במכרז

לתנאי  22.6מציעים כאמור בסעיף  2דות בין העירייה תהא רשאית לחלק את שטחי העבו .2.3

 המכרז.

 הזוכה שקבע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת העבודות ביצוע תמורת .2.4

 .למכרז המצורף בחוזה וכמפורט בהצעתו

 המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .2.5

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא המחייב

 למכרז זמנים לוח .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .3.1

 מועד פעילות

 10:00בשעה  14/02/2018 סיור קבלניםמפגש ומועד 

 10:00בשעה  18/02/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 17:00 28/02/2018 מועד אחרון להגשת הצעות 

  20/05/2018 תוקף ערבות הגשה למכרז
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 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .3.2

 עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת

 )תנאי סף(מכרז ב ם להשתתפותתנאי

 כללי .4

 התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .4.1

 .יפסלו התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים

 ההצע להגיש אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .4.2

 מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד סף תנאי קיום ,מציעים למספר המשותפת

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

  .תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות

 מעמד משפטי .5

 בישראל.   רשמי ברשם חוק פי על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו  .5.1

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה ישלהג אין .5.2

 
 למכרז 1'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש . 

 המציע של ניסיון .6

 ,הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על ,במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .6.1
 כדלקמן:

 
השנים האחרונות שקדמו  10במהלך  שנתיים רצופות ניסיון של לפחותבעל  .א

 , כדלקמן:ןאחזקת שטחי גינובמתן שירותי  ,ז זהלפרסום מכר

 

של כספי בהיקף אחת שעב  עבור לפחות רשות מקומיות .1
 .לחודש  ₪ 30,000לפחות  

 או                

לפחות שעבד בהן בהיקף כספי ת ומקומי יותרשושתי עבור  .2
 . לחודש  ₪ 15,000בהיקף חודשי של 

 

 בנוסח - המציע י"ע שסופקו לשירותים ביחס המלצות לצרף יש 
 .למכרז 2'א כנספח המצורף

 ביחסבין המציע לרשות לתקופה הנדרשת הסכמ/ים חתומים  לצרף יש 

 .המציע י"ע שסופקו לשירותים
 

עובדים לפחות בביצוע העבודות בכל אחת מהרשויות במשך  7המציע העסיק  .ב
 כל תקופת ההתקשרות 

 בנוסח - המציע י"ע שסופקו לשירותים ביחס המלצות לצרף יש 
 . למכרז 2'א כנספח המצורף
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 רישיונות  .7

ממשרד חדש  1או סוג  3בעל תעודת גנן סוג  / איש מקצוע אשר מועסק ע''י המציע המציע .7.1

 .התמ''ת או תעודה שוות ערך בהתאם לאישור משרד התמ''ת

בעל תעודת גוזם מוסמך ממשרד החקלאות  / איש מקצוע אשר מועסק ע''י המציעהמציע .7.2

 רופיתוח הכפ

תעודת הסמכה  בעלמנהל בעל תעודת  / איש מקצוע אשר מועסק ע''י המציעהמציע .7.3

 .בתוקף של אחראי מערכות השקיה

 ידי על מאושרים הם כאשר ותהתעוד של יםהעתק יש לצרף 

 מתאים למקור. כהעתק ד"עו

 

 מעמד המציע .8

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה תעודהיצרף   -יחיד .8.1

  – תאגיד .8.2

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם   .א

 , לרבות רישום בעלי  המניות.התאגידים

מציע ולחייבו בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .ב

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .9

 .חשבון רואה או מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .9.1

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .9.2

 . 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .9.3

 ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם 
 . מכרזל 4'א כנספח המצורף בנוסח הרשעה העדר בדבר

 

 המכרז מסמכי עבור תשלום .10

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 .לפסלה רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים כל ללא תוגש אשר הצעה
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  מכרז ערבות .11

 חברת של או בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .11.1

 עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח לעסוק תקף רישיון רשותהשב, ישראלית ביטוח

 אלףעשרים ושתים ) ₪ 22,500 של בסכום, המציע שם על, 1981 - א"התשמ, הביטוח

 6א' כנספח המצורף בנוסח, 2018/05/20 ליום עד לפחות בתוקף שתהיה(, חדשים שקלים

   .בלבד זה ובנוסח, למכרז

 של חתימה מורשה ידי על חתומה תהיה היא ביטוח תחבר ידי על ניתנת והערבות במקרה .11.2

 .מטעמה סוכן ידי על ולא עצמה הביטוח חברת

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .11.3

 לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .11.4

 .זו פניה למסמכי המצורף

 .ציעהמ לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .11.5

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .11.6

 לחזרה שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון שימצא כפי

 .לפקיעתה ותוביל מההצעה

ערבות  מצורפת" – המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .11.7

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא צעהה .11.8

 דרישת פרטים מהמציע: .12

 ו/או לדרוש לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא העירייה

או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות  השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה

, מסמכים השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים ו/או פרטים נוספים

והמציע  גם לאחר פתיחת ההצעות ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא רצונהלשביעות 

 יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.

 

 קבלנים בסיור השתתפות .13

 שייערך קבלנים בסיור בהשתתפות מותנית תהיה לא הצעה והגשת זה בהליך ההשתתפות .13.1

 .עיריית טייבה ב – מקום המפגש הבהרות יתקיים מפגש 0010: בשעה 1820/2/14 ביום

 בסיור נכחו אשר המציעים אל שלחת העירייה,  העירייה נציג אצל יירשם המציע .13.2

 .הקבלנים סיור של סיכום, הקבלנים
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 בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי הקבלנים סיור סיכום .13.3

 .וז פניה ממסמכי נפרד

 !סיור הקבלנים חובה במפגש ובמובהר כי, ההשתתפות 

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .14

 הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה המכרז בהפקת תשלום בגין ₪ 2,500 בסך תשלום

   . כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף , התשלום

 המכרז מסמכיב עיון .15

 .טייבה עירייתבמחלקת הרכש, העירייה  משרדיב המכרז במסמכי לעיין ניתן .15.1

 הבהרות הליך .16

 לעירייה לפנות רוכש מכרז כל רשאי 2018/02/18 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .16.1

או  sohel.hy@hotmail.com לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בלבד, בכתב

taiser1@walla.com  מסירה אישור עליו שנתקבל 2563499-072' מס' פקס מצעותבאאו ,

 בעירייה התקבלה הפניה כי לוודא יש. זה בהליך הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות

 072-253441 בטלפון

 להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקול םלעירייה קיי .16.2

 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות

 לחשוף מבלי, בסיור הקבלנים השתתפו אשר המכרז רוכשי לכל שלחי -הבהרות מסמך .16.3

 ירכז אשר ,מסכם מסמך יוכן ,ההבהרות הליך בעקבות. הפונה זהות ואת הפניה תוכן את

 למציעים. ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות ,השאלות ,את הפניות

 אינם בכתב הופצו לא ואשר הסיור במהלך פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .16.4

 .העירייה את תחייבנה בכתב תשובות ורק אך וכי, ההליך ממסמכי חלק מהווים

 נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .16.5

 .המכרז ממסמכי

 ההצעה מבנה .17

 המידע את יפרט המציע .הב המפורטים המסמכים את רלהצעת המחי לצרף המציע על .17.1

 .ומדויק מלא ןבאופ הנדרש

 המכרז. מסמכי מיתר בנפרד וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .17.2

 תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .17.3

 . כאמור בצירוף תתחשב ולא

mailto:taiser1@walla.com
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 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .17.4

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .17.5

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .18

ביחס למחירים כאחוז הנחה הצעתו יתן את יש ,המציע חייב למלא את הצעתו כך .18.1

במקום המיועד וירשום את הצעתו, "( המחירון)להלן:" ח'נספח  הנקובים במחירון

מקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת בספרות ובמילים ב

 .ההצעה

הצעת את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת  תכלול המחיר הצעת .18.2

 .ים במחירוןוספת או  הפחתה של  האמצעים כמפורטלתויהוו את הבסיס  המחיר

 הישירות, ותהעלוי כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .18.3

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .18.4

 כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 עלולה כאמור התניה .כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא

 ההצעה הגשת .19

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את 18.1

 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, 0017: בשעה 2018/02/28 מיום יאוחר ולא ההבהרות

 .העירייהבלשכת גזבר בבניין  ,במשרדי העירייה

 באופן למיניהם והנספחים הנלווים סמכיםכולל המ, זהים עותקים 2-ב תוגש ההצעה .19.1

 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל ויצורפ להצעה .19.2

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא זיםהמכר בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים תבתיב תימצא שלא הצעה .19.3

 .לשולחה

 בחותמת ייחתם, ול הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה חוברתב עמוד כל .19.4

 . מומטע חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע
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, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .19.5

 חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר

  .המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום, המציע

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .19.6

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש הבז מובהר ספק כל הסר למען .19.7

 בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים

 ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן

 חובת יהעל תהאש ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, העירייה, רשאי, ים/אמיתי

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את לקבל שלא , הנמקה

כל אחת מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או אי הגשת הצעת מחיר  .19.8

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ו/או  שתי חוברות המכרזמ

ל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף שייעשו במסמכי המכרז או כ

 לפסילת ההצעה.  להביאהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

 מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .19.9

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר

 .בפקס או אלקטרוני דוארב ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .19.10

 קניין מסמכי המכרז: .20

מחבר  הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .20.1

 אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע .ועורך המכרז

 .זה למכרז הצעה עריכת

 ההצעה תוקף .21

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .21.1

 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא

 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו

 תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .21.2

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 ההצעות דירוג .22

 למכרז. ט'כנספח המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  .22.1
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תזכה במכרז,  –ביותר והעומדת בתנאי הסף  ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך .22.2

 .אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה

למסמכי ב   פי שקלול הנתונים המפורטים בנספחבחירת ההצעה הזוכה תתבצע על  .22.3

, )העירייה תשקלו ותעדיף לבחור שני  מציעים שונים במכרז , זוכה לשטחים המכרז

 .ים(פתוחים , וזוכה  מבנים ציבורי

במקרה של שיווין בין המציעים העירייה שומרת לעצמה הזכות לביצוע הגרלה לקביעת  .22.4

 הזוכה באופן הגון.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין  .22.5

את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים 

ו מחירי העבודה בין שני מציעים  ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונחולקה  כלשהם.

 השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.ההצעה שהגיש המציע עקב 

 .מציעים העבודות בין שני את לחלק הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית העירייה .22.6

 :במקרה כזה

על פי  זאתו ,למכרז בנספח ו'יהיו בהתאם לאמור  שטחי העבודות בין המציעים .א
  .של העירייה שיקול דעתה הבלעדי

 .שייבחרו המציעים שני בין העבודה של שווה לחלוקהת מתחייב האינ העירייה .ב

 מבין יקבע הנמוך ההנחה אחוז כאשר הזוכים, ינלש זהה הנחה ייקבע באופן אחוז .ג
 .ההצעות שתי

 רייהכנגד העי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא לא כי למשתתפים ,מובהר .ד
העבודות  חלוקת אופן עם בקשר או/ו במכרז שייבחרו הזוכים מספר עם בקשר

 ביניהם.

 והבהרות פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לועדת או/ו לעירייה .22.7

 נוספים מסמכים הצגת לרבות ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו בדבר הצעתו,

 חייב יהיה והמציע ב,"וכיו האשראי יכולת המימון, יותאפשרו ניסיונו, ,כשירותו להוכחת

 ניתוח או הסבר מסמך, למסור המציע סרב .שנדרשו הפרטים וההבהרות להמציא

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות העירייה להסיק רשאית כאמור כלשהוא

 החוזה על חתימה .23

 המועד בתוך, לעירייה מציאלה הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .23.1

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע

 ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים

 .ביטוחים קיום על תקף

 במקרה .המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .23.2

 לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה
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 העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע

האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף .23.3

ובפגישת עבודה  "צו התחלת עבודה"במהעירייה  נשוא המכרז מותנים במתן אישור 

והזמנת עבודה  , בתכנית עבודהמוסדרת לתחילת ביצוע העבודות אצל מנכ''ל העירייה

חודשים מיום סיום הליכי המכרז  6והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 

תבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של י

 יה.יהמכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכ

 לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .23.4
 חוזה על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא ,רצונה

 שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על הזוכה לקבלן להודיע ,ההתקשרות
 למכרז ביציאה צורך ללא וזאת שזכה, המציע לאחר השני המכרזים במקום ועדת י"ע

 .חדש

 ביטוחים: .24

רף הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצו .24.1
 ,למסמכי המכרז. 1כנספח ג' 

 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .24.2

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .25

ימים מיום קבלת ההודעה על  7מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .25.1
ערבות ועמידה בתנאי המכרז. ההזכיה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה 

 למסמכי המכרז. ,2 ד'כנספח  תאיך ____________הא לתקופת ההסכם ועוד ת

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה  .25.2
 60נוספת המציע מתחיב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 ועד סיום התקופה הנוספת. ימים נוספים מעבר למ

 תכסיסנית הצעה .26

 או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 
 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין

 .ותכתכסיסני להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים

 המכרז ביטול .27

 סעד על בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של

 בכבוד רב,

 טייבהעיריית 
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 1נספח א' 

 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

  ׂ (E-MAILדוא''ל )כתובת 

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון' מס

 

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

 חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________         צורת ההתאגדות של המציע

 וונטי( _________________________מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרל

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם

   

   

 

 2 נספח א'
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 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 טייבהעיריית 

 ג.א.נ.

 עבור יבהטיעיריית  ציבוריים עבורעבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון ביצוע הנדון: 

 05/2018מכרז מס 

החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: 

____________________________________את השירות / שירותים  כקבלן ראשי"(, ביצע עבורנו המציע"

 הבאים :

  החל מיום:___________ :תקופת השירותים
  :___________  ועד ליום 

   :היקף השירותים
  מספר עובדים לחודש

 
 

סך ביצוע עבודות בשטחי גינון 
 בחודש )דונם(

 
 

 

 :____________ כמות  )הקף בעיגול(  כן     /    לא       מוסדות חינוך
 
 המציע: י"ע שניתן השירותים ביצוע  על דעת חוות .א

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 :העובדים של והמשמעתי המקצועי הפיקוח רמת על דעתנו חוות .ד

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 :דופן יוצאות מטלות לביצוע היענות על דעתו חוות .ה

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 :תן חוות הדעתפרטי נו

 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  שם הרשות

 
 

 ____________________                     תאריך :__________      ____________ :חתימה
 (חובהחתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף    )                               
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 3נספח א' 

 על מחזור כספי רו''ח אישור

 

 __________: תאריך         

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 טייבהעיריית 

____,____ 

 

: להלן___________ ) של העסקית הפעילות לגבי הבאים הפרטים את מאשר_____________  ח"רו אני

 ציבוריים עבורעבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון לביצוע  05/2018 מספר מכרז עם בקשר"( המציע"

 :טייבהעיריית 

 במכרז המבוקשים השירותים בתחום מפעילות הנובע, האחרונות השנים 2 -ב המציע של הכספי ורהמחז .1

 : היה

  מ"מע כולל לא ח"ש: ________________________________( ובמילים: __________ )2016 בשנת

 מ"מע כולל לא ח"ש: ________________________________( ובמילים: __________ )2017 בשנת

 בהליכי נמצא איננו והוא נכסים כינוס צו נגדו הוצא לא, פירוק בהליכי נמצא איננו המציע ידיעתי למיטב .2

 .נושיו עם הסדר עריכת

 

 , רב בכבוד

 ________________            ____________________           ____________________    ח"רו

 תאריך          חותמת             חתימה

 

____________________            ________________             

 טלפון מספר    כתובת                

 

___________________                                                              ________________                           
 חתימה                                                                    תאריך
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 4נספח א' 

 

 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר

 

 

 האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_________,  שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

: להלן___________ )  שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני
 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה"

 

"( החוק" – להלן) 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .1
עבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון  לביצוע 05/2018 מספר למכרז ובתמיכה, בו המצויות וההגדרות

 "(.המכרז: "להלן"( )המכרז: "להלן) טייבהעיריית  ציבוריים עבור
 

 זיקה בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .2
 האחרון למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר יואל

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, במכרז ההצעות להגשת
 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  ישורא

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני העלי וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 5נספח א' 

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר

 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 
 

, ח.פ. ______  )להלן:  05/2018_ במציעה במכרז אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת _____
"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים החברה/המציע"

 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו בחוק, ומוסמך
 

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 – לחוק החברות התשנ"ט 268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני

 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 
 

 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא

 כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 וקטוברבא 31ג "התשס

 -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים( תנאים והבטחת
 

  באוקטובר 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו

 ,הוגנים( תנאים והבטחת ןכדי שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  לפי , 2002  

האחרון  במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,במכרז ההצעות להגשת

 
 פ"ע והמתחייבים הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / בוצייםקי הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
 
 

_________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 אישור
 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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   6 א' נספח

 נוסח ערבות למכרז  

  השתתפות()ערבות 

 

 __________ תאריך

 לכבוד

 טייבהעיריית 

 כתובת__________

 

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הקבלן" – להלן_________________ ) לבקשת .1

 אלףרים ושתים עש) 22,500 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי

פומבי  בקשר עם מכרז הקבלן מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן) חדשים שקלים (וחמש מאות

 . טייבהעיריית  ציבוריים עבורלביצוע עבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון  05/2018מס' 

 מיום יםימ( שבעה) 7 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

 עליכם שיהיה בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם

 באופן להוכיחה או דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג

 בהליך לפתוח או, הקבלן מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו

 .הקבלן נגד פטימש

 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .3

 על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות

 הבתוקפ הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום   .4
 .במועד האחרון להגשת המכרז

 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד 20/05/2018 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5

 .ומבוטלת

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .6

,רב בכבוד                

 [הערב וכתובת שם] 
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  7נספח א' 

 הצהרת המציע

 

______________   מטעם חתימה מורשה______________  שמספרה. ז.ת נושא______________  מ"הח אני
עבודות לביצוע   05/2018 מספר מכרז עם בקשר, בזאת מצהיר"( המציע" :להלן) ______________ שמספרו

 :כדלקמן"(, המכרז: "להלן) טייבהעיריית  ציבוריים עבוראחזקה שוטפת של שטחי גינון 

 לביצוע הדרושים והאמצעים האדם כוח, הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע בעל הינו המציע .1
, כלשהי מניעה של קיומה על לי ידוע לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון, החוזה פי על הנדרשים השירותים

 פי על מהתחייבויותיהם איזו לקיים מטעמו למנהל או למציע להפריע כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות
 .האמור מכלליות לגרוע מבלי. דין פי על או המציע הצעת, החוזה, המכרז

 .ומדויקים נכונים היותם את מאשר ואני ידי על נבדקו המציע בהצעת שפורטו הנתונים כל .2

 העבודות את ,לעבודה המיועד השטח את ,לאתר הגישה דרכי את בחנתיאת שטחי העבודה,  ביקרתי ובחנתי .3
 והסידורים המתקנים וכל הקיימים המבנים מקום את ,אחרים קבלנים י"ע בשטח כיום המתבצעות

התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי  האחרים
 את הצעתי.

 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. חציע  יש בכוחו להשיג את כל כוהמ .4

 מציעים או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת זו הצעה .5
 .המכרז עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף או הבנות, הסכם זה למכרז פוטנציאלים

אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות  כי, מצהיר הנני .6
נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום 

 לפחות.

 ,אדם כח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה ,אדם כח חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .7
 .1996 -ו''התשנ

 ידועים וכי ,המכרז נשוא העבודות לביצוע העירייה דרישת למציע/לי ומובנת ידועה כי ,מצהיר הנני .8
 במלואן, כאמור, העבודות ביצוע לצורך הרלוונטיים הנתונים או/ו העובדות או/ו המידע כל למציע/לי

 .ובמועדן

 .קבלניםה בסיור השתתף המציע מטעם נציג/אני כי, מאשר הנני .9

 להלן ההצעה ואם לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין יהיהעיר שקבע התנאים כל את מקבל המציע/אני .10
 עניין לרבות , פיו על ולפעול המכרז למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב המציע/אני, תתקבל

 .המכרז מסמכיב כמפורט הזמנים בלוחות העמידה

 או להקטין הזכות לה שמורה, של העירייה והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול אםבהת ,הנני מצהיר כי, ידוע לי .11
 הזכות שמורה שלעירייה לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל

 העירייה של והמוחלט הבלעדיה דעת לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל
 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי

 1991 -א"תשנ(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע .12
 מחוקי כמתחייב בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, 1987 -ז"תשמ, מינימום שכר לחוק ובהתאם
  .עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה

 בתקנות כנדרש עבודה מנהל למנות חייב אהיה ,זה למכרז בקשר העירייה עם התקשרות בכל כי ,לי ידוע  .13
 מהתקנות ,הפקודה מהוראות המתחייבת כלשהיא באחריות יישאו לא המטעמ מי או/ווהעירייה  ,ל"הנ

 ,בטיחות צו לקיים החובה המבצע כקבלן עליו שחלה למציע /לי ידוע כן כמו .הבטיחות בנושא דין כל י"ועפ
 גהות ,שיפור צו או ,סכנה המהווים חומרים או ציוד או מכונות של בטיחות בדבר ,עבודה מפקחי י"ע הניתן

 ,החוק הוראות מילוי אי 1954. -ד"תשי ,העובדים על הפיקוח ארגון חוק י"עפ כנדרש ,העובדים של ורווחה
 .לעירייה המציע ביו שייחתם ההתקשרות וחוזה זה חוזה של הפרה ומהווה עבירה הינו

 ,המדינה מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,לעירייה כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .14
 .לנכונותה אישור לקבלת
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 את סייג ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות למכרז המצורף והחוזה המכרז הוראות .15
 . דין פי ועל המציע הצעת, ונספחי על החוזה, המכרז פי על התחייבויותיו

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .16

 

 תאריך:_________     ___  __________     ___   תפקיד אצל המציע: __________ שם:

 

 _____________חתימה+חותמת:

 

 אישור

 

 אשר' _________ גב/רמ בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                                                             ___________________ 

  חתימה          חותמת        
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  ב'נספח 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה  
 .100%סה"כ   40%ומדד איכותי  60%פי מדד משוקלל לפי מדד כמותי -ההצעה הזוכה תבחר על

 ד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.מובהר בזאת, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקו

 :ההצעות יבחנו בארבעה שלבים

: סינון עפ"י תנאי סף. בשלב ראשון תערך בדיקת עמידת המציעים והצעותיהם בתנאי הסף להגשת 'שלב א

רק מציע העומד בתנאי הסף, תעבור הצעתו לשלב הבדיקה הבא. העירייה תהיה רשאית  הצעות למכרז זה.

 להבהרות, אם תידרשנה, לעניין המענה על רכיבי החוברת. לפנות למציעים בבקשה

 דירוג  "הצעות המחיר" של המציעים לפי מדד כמותי.: 'שלב ב

 נק'( 60מדד כמותי )

 מהות הסימון סימן

P  ידי המציע-המבוקש עלאחוז ההנחה  . 

M  הכשרות )לא כולל ההצעות הפסולות( ביותר מבין ההצעותאחוז ההנחה הכי גבוה. 

S=       דירוג 

    

S=(100-P)/(100-M)*60  

 : דירוג איכותי של ההצעות, ומתן ניקוד להצעתו של כל מציע, בהתאם למדדי איכות.'שלב ג

 נק'( 40מדדי איכותי )

ניקוד  רכיב 
 מרבי

 אופן הניקוד/הערות

רשימת מקומות עבודה  1
 וממליצים

5 
 נקודות

 5המציע.)ועד נקודה אחת עבור כל מקום עבודה בו עבד 
 נקודות(.

 15 סקר שביעת רצון לקוחות . 2
 נקודות

ציון משוקלל ממוצע הציונים שנתקבלו ע"י לקוחות המציע 
 בסקר הטלפוני.

שיטות עבודה של המציע בכל  4
הנוגע : תחילת עבודה ,עבודה 

שוטפת,  שיטות עבודה , יכולות 
מתן מענה מהיר ומקצועי   

 והתרשמות כללית.
 

20 
 ותנקוד

ועדה מקצועית מייעצת לוועדת מכרזים תזמין נציג מטעם כל 
דקות שיטות עבודה לצורך  5-10 -קבלן ,הנציג יסביר ב

התרשמות הוועדה. הוועדה תיתן ניקוד התרשמות לכל מציע, 
 -מ

 נקודות. 0-15
הוועד תהיה מורכבת  )מיועץ משפטי ,מנהל מחלקה , גזבר ו/או 

 יםמנכ"ל , נציג/ים מוועדת מכרז
 

לאחר שקלול הניקוד לכל המציעים , וועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כלל המציעים , תחילת שלב ד': 

 משא ומתן תהיה עם המציע שקיבל הניקוד הכי גבוה , ואח"כ  המציע הבא בתור .

יץ המציע הראשון שיסכים לתת הנחה כך שיעמיד מחיר הצעתו למחיר ההצעה הכי זולה* וועדת המכרזים תמל

 ה לבחור שני זכיינים שני חייבם לתת ההנחה הכי נמוכה., כמוכן במידה והעירייה בחרעליו כזוכה במכרז 

 * הצעה הכי זולה בין ההצעות הכשרות בלבד )לא כולל ההצעות הנפסלות(.
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  ג'נספח 

 
 חוזה

 
 

 05/2018למכרז מס' 
 

 2018ביום ______ לחודש ____שנת  טייבהשנערך ונחתם 
 

 

 טייבהעיריית בין:                

 טייבה, __ אלבלדיהרחוב  

 ("העירייה")להלן :   

 ;מצד אחד

 

 

 לבין:                 שם _________________ח.פ. ______                       

 מרחוב _______________________              

_____________________ 

 : "הקבלן"(להלן)                                                                                        

 ני;מצד ש

 אחזקה שוטפת של שטחי גינון ציבוריים בתחום העיר ל 05/2018: והעירייה פרסמה מכרז מס' הואיל
 "(;המכרז)להלן: " טייבה

 :  והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;והואיל

אחזקה שוטפת של שטחי גינון ל: והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר ביצוע שירותים והואיל
 ה, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "טייבה  ציבוריים בתחום העיר

 "(;עבודות/השירותים

: וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות והואיל
 נשוא  המכרז בהסכם זה;
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 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 

 ח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה והנספ 1.1

העירייה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל בזאת מאת העירייה את  1.2
 ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.

רחובות העיר, ביקר ובחן  את  שטחי הגינון, הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה את 1.3
ף העבודה לפיהם נדרש  לבצע העבודה וכי הוא מכיר את כל שטחי העבודה, התנאים והיק

 הכלול בה  וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.

לשם ביצוע העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים  1.4
 ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה. בהוראות המכרז במפרטים

 

 החוזהתקופת  .2
 

חודשים  מיום חתימתו ביום ______ועד ליום  12חוזה זה יהיה בתוקף למשך  2.1
"(. על אף האמור, לעירייה שמורה זכות הברירה תקופת החוזה____________ , )להלן:"

"(, של עד תקופת ההארכה)אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת )להלן: "
והכול על פי שיקול תקופות לכל היותר  2-ועד לת"( חודשים )להלן: "התקופה המוארכ 12

 דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. 

היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת  2.2
 התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה  הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י 2.3
יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי  60תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 

 העניין.

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה  2.4
תהא חייבת בתשלום יום מראש מבלי ש 30הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

 פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 יחסי הצדדים .3
 

אין ולא  מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי 3.1
ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי 

או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או מעובדיו ו/
ואין הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין  תאונה שיגרמו לו 

  ., מאת העירייהו/או נוהג  לעובד ממעבידו
ו, כולל הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקי 3.2

משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 
סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של 

 עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
הו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל תחויב העירייה בתשלום כלשהיה ו 3.3

חויב כאמור לרבות תבו  הקבלן את העירייה בכל סכוםוישפה לעובד ממעבידו יפצה 
 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע  3.4
 , על עדכוניו.1987 –בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

 
העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה  3.5

ו/או כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד 
 ומעביד בין עובדי הקבלן לבין העירייה.
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ללא שיהוי וללא כול תמורה לעיל,  3.5הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  3.6
 נוספת.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק  3.7
 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. ו/או נוהג בנוגע 

 

 הצהרת והתחייבות הקבלן .4
 

למלא אחר מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב  4.1
כל ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק 

 בלתי נפרד מהסכם זה.
את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע  הקבלן מתחייב לספק לעירייה מידי יום  4.2

העבודה על פי תכנית העבודה המאושרת ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה, 
 ם וציודים וכמות העובדים הדרושה לכל אזור.לרבות  רכבי

 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן. 4.3

לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו  4.4
במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, 

דה בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הטכני כמות ולוח הזמנים לביצוע העבו
 והוראות הסכם זה.

 

 התמורה .5
 

 להלן התמורה: 5.1
 
 הנחה  % 

  שיעור ההנחה ביחס למחירים הנקובים במחירון

 
 ( אחוזים)במילים :___________________________________________                 

 
 

דה, עפ"י הזמנה ואישור מורשי חתימה מוסכם בזאת כי במקרה של תוספת בהיקף עבו 5.2
 5.1בהפחתה שיעור ההנחה שבסעיף בעירייה בלבד, התוספת תחושב בהתאם למחירון 

 לעיל.

(, יקבע המחיר ח'נספח ) ככל שקיים חסר של פריט / שירות במחירון המצורף למכרז 5.3
מהמחיר המופיע  15%" בהנחה של מאגר מחירי בנייה ותשתיות-בהתאם למחירון "דקל

 .במחירון "דקל"

בכל חודש חשבון מפורט, בשני  4 -הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש, עד היום ה 5.4
עותקים, בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם. לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה 

 שעל הקבלן לנהל, מאושרים על ידי המנהל. 
 ימים לגזברות. 10החשבון יאושר ע''י  המנהל ויועבר תוך  5.5

יום לאחר מועד הגשת החשבון  60 ועד חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של כל 5.6
 המאושר לגזברות. 

מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון  5.7
 המפורט לעיל.

תעודכן  באופן  3הצעתו הכספית של המציע כפי שהוצעה מסמך ד', הצעת המציע, סעיף  5.8
 הבא:

הסכום יעודכן אחת לשישה חודשים יהא  צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם מ 45% 
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( הידוע ביום הגשת  החשבון האמור 

 על בסיס המדד הידוע ביום הגשת ההצעות.
מהסכום הנקוב בהצעה, יעודכן בגובה שיעור שינוי שכר המינימום, ככל שישתנה,   55% 
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 התאמה.ב
,  מ"לל מעכו לחודש ₪ *70,000 סכום במסגרת מכרז זה הנו עדתקציב הלקבלן כי ידוע  5.9

י מנהל העבודה "גם אם מתבקש על "מעבר לתקציב הנ כי אינו יכול לבצע עבודותו
  העירייה לא תשלם לקבלן כל תמורה. ל", בכל חריגה מעבר לתקציב הניהירמטעם העי

העירייה רשאית להזמין מהקבלן עבודות נוספות מעבר  5.9 סעיףהאמור בלמרות  5.10
,  גזבר )י כל מורה החתימה בעירייה "עחתום כתב מראש ובל וזאת באישור "לתקציב הנ

 .(ראש העיר , חשב מלווה
שח כולל  35,000יהיה עד  5.9לעניין סעיף  ביהתקצ,  זכייניםבחרה בשני העירייה ו*במידה 

  מ לחודש."מע
 לקמידה וסעיף לא קיים במחירון במסגרת עבודות גינון , ניתן להשתמש במחירון דב 5.11

 .(ל"הנ שיוכרז לזוכה במכרזההנחה  אחוזהנו  Xכאשר  ),  %(x+20)בהנחה ורסה ג
 

 

 אחריות פיצוי ושיפוי .6
 

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר  עירייההקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי ה 6.1
ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או  הו/או עובדי עירייהיגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של ה

תוך כדי בצוע  מחדל טעות או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו,
 . לעבודותאו בקשר  ותהעבוד

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר  6.2
מכל  הו/או כל אדם הנמצא בשירותי הו/או עובדי עירייהעם ביצוע העבודה, והוא פוטר את ה

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

כל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני הקבלן יהיה אחראי ל 6.3
משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי 
ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או 

 יורשיהם.

עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחראי , עירייההקבלן פוטר את ה 6.4
פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו -כאמור לעיל ועל

ומתחייב לשאת בעצמו ועל  עירייהו/או כל מי שפועל מטעם ה עירייה, עובדי העירייהכנגד ה
ם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לש

 להם כאמור לעיל.

 עירייהאת ה עירייההקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מה 6.5
בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם  הו/או מי מטעמ הו/או את עובדי

הנובעים בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה  למי מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש
לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור 

 באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו.

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי  הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה 6.6
 שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים אחרת

 מחדל או מעשה מחמת לעירייה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן של באחריותו
 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם

  

 ביטוח: .7
 

-פי הסכם זה ו/או על-להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריותו על 7.1
הדין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת  פי
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אחריות שבדין כלפיו ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, 
,  1גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ד' 

 הלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )ל

הקבלן ימציא טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום בידי חברת ביטוח המוכרת  7.2
בישראל . הקבלן ישוב ימציא, מידי שנה, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את טופס 

דרישה האישור על קיום ביטוחים מיד עם תום תקופת כל ביטוח, וזאת ללא צורך בקבלת 
 כלשהי מהעירייה. הצגת אשור קיום בטוחים תקין מהווה תנאי יסודי בהסכם. 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  -ביטוח כלי רכב 7.3
בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי 

ני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן דין לרבות ביטוח אחריות מפ
מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום 

.למען קבלן מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל  ₪ 600,000 -גבול אחריות שלא יפחת מ
 ן כלים נעים ממונעים מכל סוג.מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכ

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו  7.4
ש"ח  2,000,000-גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.

ומבלי לפגוע  הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, 7.5
 בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי הפוליסות, יהיה  7.6
הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל 

 ספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.נזק כ

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק. 7.7

הקבלן לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת  7.8
עליו מכוח סעיפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

 ה בפוליסות.הקבוע

 -על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הבטוח הלאומי ]נ"מ[, תשנ"ה  7.9
 ו/או כל חוק אחר הדן בבטוח עובדים על ידי מעבידים. 1995

 

 פיצויים מוסכמים:  .8
 

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים כלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב 8.1
בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את  "(, פיצויים מוסכמים)להלן: ", התמורה החודשית

השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר 
 התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:

 
 
 

 פיצוי מוסכם בש''ח הפרה מס'

 100 לכלי בודד -והחלפת שקית אי פינוי כלי אצירה 1
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ים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום הסכומ 8.2
 ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.

 לעיל(, הקבלן יזומן לשימוע בפני מנכ''ל העירייה. 23של הפרה חוזרת ) הפרה במקרה  8.3
מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי  8.4

ימים והחלטתו  15ם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  המוסכ
 בנושא הינה סופית. 

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה  8.5
אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו שהוא כנגד העירייה בשל כך ו/או טענה מכל מין וסוג

 500 אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי אצירה 2

 500 לעובד-אי לבישת אפודה זוהרת ונעלי בטיחות 3

 1,500 אי ביצוע ניקיון יסודי לגן 4

 700 לעובד-אי העסקת עובדים בכמות נדרשת 5

 500 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל 6

 200 /שומשומית/משטח מצע גומיאי ניקיון של משטח חול 7

 500 /שומשומיתאי החלפת חול 8

 500 אי העסקת מנהל עבודה לכל יום 9

 200 ליחידה-קרוע/ה  -/ממטרה /צנרתאי החלפת טפטפת 10

 מלוא התשלום יחול על הקבלן לכל מקרה.  -גרימת נזק לתשתיות 11

 400 אי טיפול בפיצוץ מים בצנרת / ראש מערכת 12

 500 ן השקייההשקייה פרוץ/אי נעילת ארו ארון 13

 1,000 דשא לא מכוסח/מדושן/חתוך/עשביה 14

 750 לעץ בודד– עצים לא גזום/מדושן/סביבה נקיה 15

 10,000 העירייה ללא אישור משנה לקבלן עבודות מסירת 16

 בטיחות )לרבות נוהל או/ו חוק י"עפ הבטיחות הנדרשים תנאי בכלל עמידה אי 17
 ת וכו'(ביטוח/רישונו ללא רכב כלי הפעלת

3,000 

קילטור/קיטום  צמחיה שתילה/גיזום/דישון/הדברה/אי ביצוע פעולה הקשורה ל 18
 פרחים

300 

 400 ליחידה-אי תיקון/צביעה/אחזקה -דומם 19

 500 למקרה-אי עמידה בכללי בטיחות 20

 2,000 הפרה חוזרת מעל פעמיים למקרה  21

 300 אי ביצוע הוראות מנהל / מפקח 22
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 דין. עירייה על פי הסכם זה ועל פי כל בזכויותיה של ה
 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .9
 

ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או או להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  הקבלן 9.1
חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או 

ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור  להמחות ו/או להסב
 העירייה בכתב ומראש.

מהשליטה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה   25%העברת  9.2
 לעיל. 9.1בחלקים, ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 

ירייה לפי חוזה זה הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהע 9.3
לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך 

 מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

להעסיק קבלן משנה  אין הקבלן רשאימבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי  9.4
קת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעס

 הקבלן בכל האמור בהסכם זה.

 

 הפרה ובטלות החוזה   .10
 

הפר הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה  10.1
הקבלן את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב 

ן בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי ההפרה בין במישרין ובי
אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או 

רשאית לבצע אחת או יותר חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  
 מאלה:

  
מנו בין בכתב ובין למלא לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הי 10.1.1

, אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והקבלן לא עשה כן
לעכב כל  זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של 
 ההסכם. 

 ם ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות.להעסיק על חשבון הקבלן עובדי 10.1.2
 

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם  10.2
 הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 
אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   10.2.1

 יום מיום הטלתו.  20
 גיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. אם הקבלן הוא תא 10.2.2
בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם  10.2.3

 הממונה על נכסי הקבלן. 
 

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה  10.3
ה זכאי אך ורק לתמורה בעד זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הקבלן יהי

 התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 
 

לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם   10.3 -ו 10.2 10.1אין באמור בס"ק  10.4
 זה ו/או על פי כל דין. 

 

 מפעולה תוהימנעוויתור  .11
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לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן  מפעולה או מחדל מצד העירייה תהימנעוכל ויתור, 
 ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 

 

 שינוי ההסכם .12
 

, ולא תשמע כל טענה ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב
 על שינוי בעל פה או מכללא.

 לחוזה ערבות .13
 

זה,  יפקיד  הקבלן בידי  וזה ועמידה בתנאי המכרזלהבטחת התחייבויותיו ולביצוע הח 13.1
ארבעים –)במילים  ₪ 45,000)העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של 

)להלן: .  2'גבצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח   ( ₪וחמש אלף 
כל מציע יפקיד )במידה והמכרז יפוצל לשני מציעים , "(.לחוזה )ערבות ביצוע(ערבות "

 ערבות באותו סכום(

, בכל תקופת תוקפו של תקופת החוזה ממועד התחלת, הא לתקופת ההסכםערבות תה 13.2
תחליט  הותוארך בהתאמה ככל והעיריי יום לאחר תום תקופת ההסכם 60החוזה ועוד 

 להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.

להאריך את  תקופת ההסכם היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )"אופציה"( ו 13.3
 60לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 
ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או  13.4

עתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול ד
בכל מקרה שהמנהל מצא כי הקבלן הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 

 שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה. 24
 

 שונות .14
 

בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  מוסכם 14.1
ירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, במלואו, וכי הע

הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, 
קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף 

מנוע מלהעלות כל טענה בעניין  אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא
 שלא נעשה בדרך האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  14.2
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

 ת מסירתה.שלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מענשעות לאחר ה 72 נתקבלה
מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או  14.3

 הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.
 

 ולראיה באו על החתום:

 הקבלן הזוכה  ראש העיר

_________________ 
 חשב מלווה
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   גזבר העירייה

 1ד' נספח

 יטוחיםאישור על קיום ב
 
 

 *ישור ביטוחאנספח 

 לכב'
 ("המבוטח השני""/)ה("המזמין"העירייה"/"הרשות"/)להלן: וגופיה  טייבה. עיריית 1
........................................  )להלן: "הספק"/"הקבלן/"המבוטח ח.פ./מ.ז. .........................................2

 )הראשי("(

 א.נ.,

 ("האישור")להלן:  ור על קיום ביטוחיםאישהנדון: 
נשוא "/"השירותים")להלן:  אחזקה שוטפת של שטחי גינון ציבורייםביצוע עבודות  ם לשירותימכהסכסימוכין: 
 ("הביטוח

חברה לביטוח בע"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא  אנו הח"מ _____________
 _____ עד ______, כדלהלן: -לתקופת הביטוח ממ"ביט" המעודכנים  בתנאים שאינם פחותיםהביטוח, 

 ( "נזק עצמי כולל לציוד". 3( צד ג' רכוש; 2( רכב חובה; 1: כלי רכב ביטוחוציוד מכני הנדסי )במידה וקיים(,  .1

קיימת למבוטח זיקת ביטוח,  הםשלגביוכן מלאים לרבות דשן ושתילים , וציוד מקצועי תפעול: בביטוח רכוש .2
 המזמין הינו המוטב לרכוש שאינו בבעלות הקבלן. "אש מורחב".סיכוני מפני 

שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר  ביטוחי חבויות: .3
שלא  ₪או לסכום דומה ב לתקופת הביטוח, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, 

  להלן:ערכי הדולר הנקובים מטה, יפחת מ
כן ישופו המבוטחים בגין  ארה"ב. דולרמיליון לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש(, על פי דין: 

אינו מסייג "אחריות כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח. הביטוח 
כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי  שלוחיוב לשפות את המזמין ומורחמקצועית" לענין תפעול, וכן 

ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח  הקבלן
    בנפרד.

 גופנית או מחלה: לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה )במידה שמעסיק עובדים( לביטוח חבות מעבידים
 דולרחמישה מיליון  ידי המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו,-של כל אדם המועסק על

ב(. הביטוח ישפה את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת ארה"
 מעביד כלשהי.

כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח  מוצהר ומוסכם בזה :הרחבות ותנאים מיוחדים        
 ו/או יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן: שבנדון, נכללו

ם, לרבות אך לא מוגבל מי מטעמכט נגד מזיק בזדון( נגדכם ולמעויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ) (1
 למבטחיכם.

ליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפי הענין(, בין סייגים והגבלות, שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפו (2
היתר בדבר: תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; חמרים רעילים 

טעינה ופריקה; נזקי גוף הנובעים משימוש ברכב או צמ"ה שאין חובה  או מזיקים; מכשירי הרמה;
 משנה. -קבלנים, קבלניבע"ח; עבודה; חוקית לבטח; העסקת נוער כדין; שעות 

למזמין הודעה ו קבלןל הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שנמסור (3
 יום מראש במכתב רשום. 60

 זכויות המזמין לא תפגענה מחמת: (4

כח כי נגרם לנו איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והו .1
 העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון העסק, כעילה בלעדית.ו/או  נזק מחמת האיחור האמור
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וב המבוטח לטובתנו. למען הבהר, ו/או ח ידי המבוטח או מי מטעמו-עלבתום לב הפרת תנאי הביטוח    . 2
  לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם.

י הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, וכן השתתפויות עצמיות )במידה אחריותו של מבוטח אחר לתנא   .3
 ויחולו(. אלה לא יחולו על המזמין.

כל סעיף בפוליסות )במידה וקיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים  (5
וחים על פי ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביהם הביט

הפוליסות הנ"ל הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות 
לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל. 1981 –

יל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של התנאים האמורים לע (6
 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין.-סתירה או אי

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

 על החתום:ולראיה באנו 

שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח: _______________________חתימה.................................., 
 תאריך..............

 

מח'/סניף: __________________________ תפקיד: ___________________טלפון: 
 __________________ 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 

 ח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירוןאישור ביטו *
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 2 ד' נספח

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 תאריך __________

 לכבוד

 טייבהעיריית 

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

 ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( אנו  ערבים בזאתעל פי בקשת __________________  

ארבעים וחמש –)במילים  ₪ 45,000_____________    –כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל  
 בתחום טייבה אחזקה שוטפת של שטחי גינון ציבוריים בתחום העיר וזאת בקשר לביצוע  (₪אלף 

לדרישות המכרז ובהתאם …………. שנחתם ביום  להבטחת מילוי תנאי החוזה טייבההעיר 
05/2018. 

 

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

תתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המש
 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
ותיכם לא יעלה על הסך הכולל לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דריש תאחת מהן מתייחס

 הנ"ל.

 

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  
15/03/2017. 

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.___ 0330//9201שנה מיום חתימת ההסכם(_______ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום )

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 תאריך ________________                                                         בנק  __________
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  ה' נספח

 בטיחות כללי

 

 על ,והגהות הבטיחות כללי יפ על זה מכרז נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב מצהיר הקבלן .3
 .הבטיחות כללי ונספח בעירייה המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין הוראות פי

 לרבות הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה מכרז נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על .4
 -(ל"תש[,)חדש נוסח]בעבודה הבטיחות ופקודת  -1954 (ד"תשי)  העבודה על הפיקוח ארגון חוק פי על

 .פיהם על והתקנות - 1970
 רווחתם שלומם לשמירת ,בטיחותי באופן זה מכרז נשוא התחייבויותיו במילוי לפעול הקבלן על .5

ונהלי  כל הוראות את לקיים ,שהוא גוף או/ו אדם וכל העירייה עובדי ,עובדיו של ובריאותם
   .המפקח בעירייה או/ו המנהל להוראות ובהתאם כך לשם הנדרשים הבטיחות

 אזהרה בולט ובשלטי באופן לסמן ,פתחים לכסות החובה חלה הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי .6
 העלולים ,העבודה הנוצרים במהלך או/ו הקיימים שונים וסיכונים מפגעים ומובנים מתאימים

 עבודה ותהליכי דציו ,חומרים ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו או/ו לגופו סיכון להוות
 בערה וכן התפשטות למניעת  ,חומרים התלקחות למניעת הדרושים האמצעים בכל מסוכנים ולנקוט

  .לכיבויה
 של ברכושו או/ו בגופו לפגיעה לגרום היה עלול או/ו גרם אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה .7

 ולמפקח ,בעירייה למפקח או/ו למנהל מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא מאן
 (דין כל פי על נדרש והדבר במידה)העבודה משרד מטעם

 כדי הבטיחות בעירייה על הממונה ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען .8
מילוי  במסגרת על הקבלן החלים והגהות הבטיחות דרישות כל של ומוחלטת סופית רשימה להוות

 .זה סכםה נשוא התחייבויותיו
 החובות אותו מן פוטרת או/ו משחררת אינה ל"הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו .9

 זה במכרז החברה הזוכה על החלות הספציפיות הדרישות פי על וכן דין כל פי על עליו החלות
 .כפופה היא להם והארגונים

פ כל "איש מקצוע מוסמך ועלבצע באמצעות חייב הקבלן של עבודות הדברה ו/או ריסוס , במקרה  .10
ובאישור מראש ממחלקת  לכך ועם כל האישורים המתאימים הרהתקנים הנדרשים לעבודות הדב

 .תברואה בעירייה
 
 
 

 שם המציע:_________________________
 
 

 ___________________תאריך:_________
 
 
 

 חתימה+חותמת :____________________________
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  ו'נספח  

 

 שטחי העבודות

 שטחים פתוחים. .א

 מוסדות ,גנים ומבנים ציבוריים. .ב
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  ז'נספח  

  א "התשס לקטינים, שירות למתן המכוון במוסד מין עברייני של העסקה למניעת חוק לעניין תצהיר

2001 
 
 

 
 __________כ המשמש ,_____________ ז"ת ,_____________מר אני  .1

 כי מצהיר בזאת המשתתף"(להלן:)"( __________במכרז המשתתפת ,___________בחברת
 'ה סימן עבירה לפי : היא מין בעבירת חלוט דין בפסק הורשעו לא מעובדיו מי או/ו המשתתף

 עברייני של העסקה למניעת . - בחוק כאמור . 352 סעיף למעט 1977 ז"תשל ,העונשין בחוק 'י לפרק
 2001 א"התשס ,לקטינים שירות למתן המכוון במוסד מין

 
 .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .2

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3
 

 
__________                       __________  
  

 המצהיר חתימת                     המצהיר שם    
 

 
 
 

 אימות
 
 

 ________ ביום כי בזאת מאשר __________ ר.מ ,________________ ד"עו , מ"הח אני 
 
   להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ,____________ ז.ת נושא ______________הצהיר בפני  

 
  ואישר תצהירו על בפני חתם כן יעשה לא באם בחוק הקבועים יםלעונש צפוי יהיה וכי האמת את

 
 .ואמיתותו תוכנו את

 
 
 

_______________                             ____________ 
 תעו'ד+חותמ                                              תאריך                                                           
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  ח'  נספח

 

 

 

 

 מחירון
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 טייבהעיריית  5/2018  פומבי מכרז
 _______________ האמור לכל מיםמסכי ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

36 

    

    

 
 

  

 

 מחירון
 

  

    
מחיר יחידה   יחידה תיאור סעיף

 בש"ח 

   אחזקת שטחים חודשית 01.01תת פרק   
 

01.01.001 

גנים ציבוריים,  -אחזקת שטחים מגוננים 
מדשאות, גינון לאורך כבישים, ככרות, איי תנועה 

הוראות הרשות לפי  הכל –וך ניומוסדות ח
 דונם המזמינה.)אינטנסיבי(

              
410.00  

01.01.002 

מקבצי עצים, חורשות,  -אחזקת שטחים פתוחים 
וכד' על כל הכלול בהם, הכל לפי  שטחי מדרך

 דונם המפרט והוראות הרשות המזמינה)אקסטנסיבי(
              

160.00  

01.01.003 
ללא צמחיה, הכל לפי הוראות  אחזקת שטחי בור
 60.00 דונם הרשות המזמינה.

01.01.004    

01.01.005    

01.01.006    

01.01.007 

עפ''י  )ללא הגבלת גובה( אחזקת עצים בודדים
, ולא רק המפרט במדרכות לאורך צירי תנועה

 17.00 ליח'  הכל לפי המפרט והוראות הרשות המזמינה 

עבודות  02פרק 
     עבודות הכנה והכשרת קרקע 01.02תת פרק  גינון

  2.71                  מ"ר הסרת צמחיה, ניקוי השטח, חישוף ופינוי.  

  16.25                מ"ק חפירה 01.02.001

01.02.002 
תוספת עבור חפירה בשטח מוגבל )עבודות 

  76.00                מ"ק ידיים(.

01.01.003 
ס"מ, כולל הפיכת  30לעומק  עיבוד הקרקע

  2.38                  מ"ר הקרקע ותיחוחה

  1.90                  מ"ר ס"מ כולל יישור השטח. 25חריש לעומק  01.01.004

01.01.005 
תוספת מחיר לעבודות יישור וחישוף בשטח 

  1.90                  מ"ר מוגבל, מדרונות וכו'

01.01.006 

מדשאה או לכל שטח גינון אחר כולל הכנת שטח ל
מ"ק/דונם(, דישון, תתיחוח ויישור  10קומפוסט )

 50ק"ג/דונם סופרפוספט,  100סופי )דישון כולל 
  5.23                  מ"ר ק"ג/דונם אשלגן(.

01.01.007 
ריסוס שטחים בחומר להדברת עשביה כולל 

  0.76                  מ"ר הנבטה וריסוס חוזר

  0.95                  מ"ר הדברה בריסוס קוטל עשבים + מונע הצצה. 01.01.008

    -                     לעץ הדברה תוואי תהלוכה  01.01.009



 

 
 

 טייבהעיריית  5/2018  פומבי מכרז
 _______________ האמור לכל מיםמסכי ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

37 

01.01.010 
קוטל מזיקים המכיל "דיאזינון" מגורען, בכמות 

  1.24                  מ"ר גר'/דונם חומר פעיל 500מינימלית של 

01.01.011 
,ק לדונם(, עפ"י N 20זבל אורגני מסוג "כופתיגן" )

 מ"ק .801תו תקן 
              

372.40  

01.01.012 
מ"ק לדונם(,  20זבל אורגני מסוג "קומפוסט" )

 מ"ק .801עפ"י תו תקן 
              

211.85  

01.01.013 
 100-ק"ג ל P.K( "1דשנים אורגניים מסוג "מ.

  3.80                  ק"ג .801 מ"ר(, עפ"י תו תקן

  11.40                ק"ג דשן איטי תמס מסוג מולטיקוט או שו"ע 01.01.014

01.01.015 
גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו אינו עולה על 

 יח' מ' כולל פינוי הגזם. 6
              

270.75  

01.01.016 
מ'  6ל גיזום ענפי םבעץ אשר גובה צמרתו עולה ע

 יח'  מ' כולל פינוי הגזם. 12עד 
              

394.25  

01.01.017 
העתקה ושתילה מחדש של עץ קיים בקוטר עד 

 יח' ס"מ, בתחום הרשות 20
              

403.75  

01.01.018 

העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר 
מ', בתחום  3ס"מ ובגובה מעל  30-40גזע 

 יח' הרשות
              

665.00  

01.01.019 

העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר 
מ', בתחום  3ס"מ ובגובה מעל  40גזע מעל 

 יח' הרשות
           

1,068.75  

01.01.020 
העתקה ושתילה מחדש של עצי זית בקוטר גזע 

 יח' ס"מ בתחום הרשות 50עד 
              

665.00  

01.01.021 
מ',  8תילה של עץ דקל בגובה עד העתקה וש

 יח' בתחום הרשות
           

1,615.00  

01.01.022 
העתקה ושתילה של עץ פיקוס בוגר עד קוטר גזע 

 יח'  מ' בתחום הרשותת. 1
           

2,137.50  

01.01.023 
העתקה ושתילה מחדש של שיחים בוגרים קיימים 

  38.00                יח'  בתחום העבודה.

  45.60                מ"ק אדמת גן כולל בדיקת קרקע 01.01.024

  48.45                מ"ק אדמת גן מסוג חמרה כלשהי כולל בדיקת קרקע  01.01.025

01.01.026 
חול דיונות נקי )חול מתתוק( למגרשי כדורגל וכד' 

  57.00                מ"ק לרבות פיזור בשכבות

01.01.027 
ל דיונות נקי לארגזי חול לרבות פיזור על פי תקן חו

  57.00                מ"ק מתקני משחק.

  85.50                מ"ק חצץ בגודל כלשהו לרבות פיזור בשכבות 01.01.028

01.01.029 
מ"מ בעובי  1-2מצע לגן משחקים מסוג גרעינית 

 מ"ק כלשהו
              

261.25  

 טון טרה קוטה כולל פיזור בשטח. שברי 01.01.030
           

1,249.25  

01.01.031 
גרנוליט,  1,2,3,4חלוקי ניצן גודל -חלוקי נחל

 טון משחקון בזלת כולל פיזור.
              

816.05  

 טון כולל פיזור. 5-6כנ"ל אך חלוקי ניצן גודל  01.01.032
              

864.50  

01.01.033 
י שטוף בצבעים שונים לחיפוי קוטר טוף גס צבעונ

 מ"ק מ"מ 10-20
              

551.00  
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 מ"ק בצבעים שונים  OVERSIZEטוף  01.01.034
              

446.50  

 מ"ק 4-8טוף גס גודל אגרגט  01.01.035
              

456.00  

  7.13                  מ"ר יריעת חיפוי שחורה. 01.01.036

01.01.037 
 0-4/  0-8טוף מצע לדשא ומגרשי ספורט קוטר 

 מ"ק מ"מ
              

456.00  

01.01.038 
טוף תערובת מצע לגן לערוגות פרחים חד שנתיים 

 מ"ק מ"מ  B 0-8סוג 
              

456.00  

01.01.039 
 1/3מ"מ,  0-8טוף בקוטר  2/3תערובת שתילה 

 מ"ק כבול
              

346.75  

01.01.040 
 1/3קומפוסט,  1/3טוף,  1/3תערובת שתילה 

 מ"ק כבול
              

446.50  

 מ"ק ס"מ 10רסק גזם כולל פיזור בשכבה של  01.01.041
              

218.50  

  85.50                מ"ק ס"מ 1-2.5חצץ שטוף למילוי ערוגות בגודל  01.01.042

01.01.043 
קוקוס פרוסה ומעוגנת  ייצוב קרקע ברשת מסיבי

  49.40                מ"ר ע"ג המדרון

01.01.044 
ייצוב קרקע בכוורת ייצוב מעוינת מסיבי קוקוס 

  47.50                מ"ר ס"מ כולל עיגון ביתדות ומילוי באדמת גן 10גובה 

01.01.045 

ס"מ  10ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות גובה 
ולל עיגון ביתדות ומילוי משבצות למ"ר כ 40

  52.25                מ"ר באדמת גן

01.01.046 

ס"מ  10ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות גובה 
משבצות למ"ר כולל עיגון ביתדות, מילוי בבטון  40

  99.75                מ"ר לרבות חגורות חיזוק היקפיות.

01.01.047 

' ובקוטר גזע מ 3כריתת עצים בוגרים בגובה עד 
ס"מ )כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי  10עד  5עד 

  88.35                יח' הגזם( ופינוי לאתר שפיכה מאושר.

01.01.048 

מ' ובקוטר גזע  3כריתת עצים בוגרים, בגובה עד 
ס"מ )כולל גיזום ענפים מקדים  20עד  10עד 

 יח' ופינוי הגזם( ופינוי לאתר שפיכה מאושר.
              

175.75  

01.01.049 

מ' אך  3כריתת עצים בוגרים, בגובה העולה על 
ס"מ  20עד  10מ' ובקוטר גזע  6אינו עולה על 

)כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם( ופינוי 
 יח' לאתר שפיכה מאושר.

              
264.10  

01.01.050 

מ' אך  3כריתת עצים בוגרים, בגובה העולה על 
ס"מ  30עד  20מ' ובקוטר גזע  6ינו עולה על א

)כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם( ופינוי 
 יח' לאתר שפיכה מאושר.

              
352.45  

01.01.051 

מ' אך  3כריתת עצים בוגרים, בגובה העולה על 
ס"מ  40עד  30מ' ובקוטר גזע של  6אינו עולה על 

י הגזם( ופינוי )כולל גיזום ענפים מקדים ופינו
 יח' לאתר שפיכה מאושר.

              
484.50  



 

 
 

 טייבהעיריית  5/2018  פומבי מכרז
 _______________ האמור לכל מיםמסכי ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

39 

01.01.052 

מ'  6כריתת עצים בוגרים, בגובה העולה על 
ס"מ )כולל גיזום ענפים  40עד  30ובקוטר גזע של 

 יח'  מקדים ופינוי הגזם( ופינוי לאתר שפיכה מאושר.
              

616.55  

01.01.053 

מ'  6גובה העולה על כריתת עצים בוגרים, ב
ס"מ )כולל גיזום ענפים  40ובקוטר גזע מעל 

 יח' מקדים ופינוי הגזם( ופינוי לאתר שפיכה מאושר.
              

792.30  

01.01.054 
", 6עקירה/קידוד וסילוק גדמי עצים בקוטר עד 

 יח' ס"מ מהקרקע. 20גובה מדידה 
              

158.65  

01.01.055 
לכל אינץ' נוסף עבור עקירה / קידוד תוספת מחיר 

  18.05                אינץ' "6גדם עץ בקוטר מעל 

  21.85                מטר גיזום / עקירת וסילוק שיחים / גדר חיה 01.01.056

                         -    

 
    -                       שתילה נטיעה ואספקת צמחיה 01.10תת פרק 

  

משרד  -הגדרות קוטר וגודל לפי הנחיות שה"מ
החקלאות. )כל השתילים מסוג מעולה( העבודה 

כוללת אספקה, הובלה , חפירת בור, נטיעה, 
    -                       סמיכה ואחריות לקליטה.

01.10.001 
 0.1, גודל הכלי 1שתילים רב שנתיים גודל מס' 

  2.57                  יח' ליטר

01.10.002 
 0.25, גודל הכלי 2שתילים רב שנתיים גודל מס' 

  3.42                  יח' ליטר

  1.71                  יח' ליטר 0.1, גודל הכלי 1שתילים עונתיים גודל מס'  01.10.003

01.10.004 
 0.25, גודל הכלי 2שתילים עונתיים גודל מס' 

  1.88                  יח' ליטר

  5.99                  יח' ליטר 0.25, גודל הכלי 2שתילים גודל מס'  01.10.005

  6.84                  יח' ליטר 0.25גודל הכלי  2ורדים ממיכל גודל מס'  01.10.006

  8.55                  יח' ליטר. 1גודל הכלי  3ורדים ממיכל גודל מס'  01.10.007

  12.83                יח' ליטר. 3גודל הכלי  4כל גודל מס' ורדים ממי 01.10.008

  8.55                  יח' ליטר 1.0, גודל הכלי 3שתילים גודל מס'  01.10.009

  13.30                יח' ליטר 3.0, גודל הכלי 4שתילים גודל מס'  01.10.010

  21.38                יח' רליט 6.0, גודל הכלי 5שתילים גודל מס'  01.10.011

  51.30                יח' ליטר 10.0, גודל הכלי 6שיחים גודל מס'  01.10.012

 יח' ליטר. 25רגיל, גודל הכלי  7שיחים גודל מס'  01.10.013
              

119.70  

 יח' ליטר. 40גדול, גודל הכלי  7שיחים גודל מס'  01.10.014
              

188.10  

  0.77                  יח' 1גודל  -סמ"ק 100 -שתילה בלבד של שתילים ב 01.10.015

  3.08                  יח' 3גודל  -ליטר 1שתילה בלבד של שתילים ב  01.10.016

  5.13                  יח' 4ליטר גודל  3-שתילה בלבד של שתילים ב 01.10.017

  8.55                  יח' 5גודל  -ליטר 6 -של שתילים ב שתילה בלבד 01.10.018

  22.23                יח' 6גודל  -ליטר 10 -שתילה בלבד של שתילים ב 01.10.019
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01.10.020 

 20", נמדד 1/2ליטר, קוטר גזע  10עצים ממיכל 
 -מ'  0.8ס"מ מקרקע המיכל. מינימום גובה שתיל 

  68.40                יח' 6גודל 

01.10.021 
ליטר עובי  25.0רגיל, גודל הכלי  7עצים גודל מס' 

 יח' מ' 1.70", גובה 1גזע מינ' 
              

136.80  

01.10.022 
ליטר עובי  40.0גדול, גודל הכלי  7עצים גודל מס' 

 יח' מ' 2.5" גובה 1.5גזע מינ' 
              

213.75  

01.10.023 

 60.0, גודל הכלי  8ל מס' שתילים )עצים( גוד
ליטר ומעלה, בחבית עצים בוגרים, עובי גזע מינ' 

 יח' 2-מ', מספר בדים  2.50-3.50", גובה 2
              

277.88  

01.10.024 
" גובה 3, עובי גזע מינ' 9עצים בוגרים, גודל מס' 

 יח' 3 -מ'. מספר בדים  4.50מינימלי 
              

427.50  

01.10.025 
", 4, עובי גזע מינ' 10עצים בוגרים, גודל מס' 

 יח' 3 -מ'. מספר בדים  4.50גובה מינימלי 
              

598.50  

01.10.026 
" מגידול 2בקוטר  8עצים בעלי גזע מעוצב גודל 

 יח' באדמה.
              

312.08  

01.10.027 
" מגידול 3בקוטר  9עצים בעלי גזע מעוצב גודל 

 יח' באדמה.
              

491.63  

01.10.028 
" מגידול 4בקוטר  10עצים בעלי גזע מעוצב גודל 

 יח' באדמה.
              

666.90  

 יח' ".3/4שיחים / עצים על גזע בקוטר  01.10.029
              

114.57  

  95.76                יח' ורד על גזע 01.10.030

  8.55                  יח' הו חשופי שורש.ורדים מסוג כלש 01.10.031

01.10.032 
 3ליטר גודל  1ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

  10.26                יח' מתוצרת גידול צמד 

01.10.033 
 4ליטר גודל  3ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

  21.38                יח' מתוצרת גידול צמד 

01.10.034 
 5ליטר גודל  6ממיכל  ערערים מסוג כלשהו

  34.20                יח' מתוצרת גידול צמד

01.10.035 
 6ליטר גודל  10ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

  68.40                יח' מתוצרת גידול צמד

01.10.036 
רגיל  7ליטר גודל  25ערערים מסוג כלשהו ממיכל 

 יח' מתוצרת גידול צמד
              

282.15  

01.10.037 
מ'  1דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 

 יח' לפחות.
              

803.70  

01.10.038 
מ'  4דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 

 יח' לפחות
           

3,135.00  

01.10.039 
מ'  5דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 

 יח' לפחות
           

3,420.00  

01.10.040 
מ'  6דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 

 יח' לפחות
           

3,591.00  

01.10.041 
מ'  7דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 

 יח' לפחות
           

3,762.00  

01.10.042 
מ'  8דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 

 יח' לפחות
           

3,420.00  
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01.10.043 
דקל מסוג וושינגטוניה מגידול באדמה גובה גזע 

 יח' מ'. 3לפחות 
           

2,052.00  

 יח' ל'. 100מ' ממיכל  0.5דקל קנרי בוגר בגובה גזע  01.10.044
              

760.95  

01.10.045 
דקל קנרי בוגר מהאדמה בגובה גזע עד תחילת 

 יח' מ'. 1כפות 
           

1,410.75  

 יח' מ'. 1דקל נאודיפסיס בגובה גזע עד תחילת כפות  01.10.046
              

855.00  

01.10.047 
 2.5דקל נאודיפסיס בגובה גזע עד תחילת כפות 

 יח' מ'
           

1,282.50  

 יח' מ' עד תחילת כפות 1.8דקל ארכיטופניקס גובה  01.10.048
              

598.50  

01.10.049 
מ' עד  2.5דקל ארכיטופניקס מגידול באדמה גובה 

 יח' תחילת כפות
           

1,026.00  

01.10.050 
מ'  1.8דקל קוקוס בגובה גזע עד תחילת כפות 

 יח' ס"מ 10ובקוטר גזע של 
              

555.75  

01.10.051 
מ'  2.5דקל קוקוס בגובה גזע עד תחילת כפות 

 יח' ס"מ 20ובקוטר גזע של 
           

1,624.50  

01.10.052 

דקל "רויסטוניה ריגה" )דקל המלך( בוגר 
מ' עד לתחתית  5מהקרקע, בגובה מינימלי של 

 יח' הלולב.
           

4,275.00  

01.10.053 
דקל מסוג רובליני, שמרופס, בוטיה, טרכיקרפוס, 

  94.05                יח' 6ליטר, גודל  10ציקס וכד' ממיכל 

01.10.054 

דקל ננסי מסוג רובליני, שמרופס, בוטיה, ציקס, 
ליטר  25ציקס מופשל, טרכיקרפוס וכד' ממיכל 

 יח' רגיל. 7גודל מס 
              

235.13  

01.10.055 

דקל ננסי מסוג רובליני, שמרופס, בוטיה, ציקס, 
ליטר  40ציקס מופשל, טרכיקרפוס וכד' ממיכל 

 יח' ל.רגי 7גודל מס 
              

384.75  

01.10.056 

דקל ננסי מסוג רובליני, שמרופס, בוטיה, ציקס, 
ליטר,  60ציקס מופשל, טרכיקרפוס וכד' ממיכל 

 יח' מ'. 1.0קוטר נוף 
              

513.00  

 יח' ליטר 40פיטוספורום יפני ננסי בדלי  01.10.057
              

171.00  

01.10.058 
מ'  3ס"מ ובגובה  30ת בוגר, גזע בקוטר עץ זי

 יח' לפחות.
              

555.75  

 יח' ס"מ. 30עץ זית בוגר מגידול בעל בקוטר גזע עד  01.10.059
           

1,282.50  

01.10.060 
 30-50עץ זית בוגר מגידול בעל בקוטר גזע עד 

 יח' ס"מ.
           

2,565.00  

 יח' ס"מ. 50-80בקוטר גזע עץ זית עתיק  01.10.061
           

4,275.00  

 יח' ס"מ. 80-110עץ זית עתיק בקוטר גזע  01.10.062
           

5,557.50  

01.10.063 
ליטר )שיפלרה, ציפור גן  6צמחיה טרופית ממיכל 

  33.35                יח' עדן, פילדנדרון וכד'(
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01.10.064 
)שיפלרה, ציפור ליטר  10צמחיה טרופית ממיכל 

  76.95                יח' ס"מ לפחות. 60גן עדן, פילדנדרון וכד'(, בגובה 

01.10.065 
ליטר )שיפלרה, ציפור  25צמחיה טרופית ממיכל 

 יח' ס"מ לפחות. 100גן עדן, פילדנדרון וכד'(, בגובה 
              

145.35  

01.10.066 
ידול מ' לפחות מג 1.8צמחיה טרופית בגובה 

 יח' באדמה.
              

265.05  

01.10.067 
ס"מ  100ליטר בגובה  25יוקה מעוצבת מיכל 

 יח' לפחות
              

145.35  

01.10.068 
ס"מ כגון ביגוניות  30צמחי צל ממיכלי עציץ בגודל 

  18.81                יח' בשמת וכד'

01.10.069 

קנים וגוש  4ת גוש במבוק מזנים שונים כולל לפחו
מ' לפחות  3.00ס"מ גובה קנים  50X50אדמה 

 יח' אחרי הנטיעה
              

579.69  

01.10.070 
ס"מ  40-, גובה עלה כ20שרכים מזן נמוך במיכל 

  65.84                יח' כדוגמת שערות שולמית, פליאה, קן הציפור כד'.

01.10.071 
מת קירטומיום, , כדוג20שרכים מזן בינוני במיכל 

 יח' בלכנים, אברות למימהן כד'.
              

145.35  

01.10.072 
מ'  1ליטר בגובה  10שרכים גדולים ממיכל 

  87.21                יח' כדוגמת היפולפיס, נפרולפיס וכד'

01.10.073 
צמחי מים כדוגמת נימפאה, נופר עם שלוחות 

  72.68                יח' מושרשות

01.10.074 

זריעת פרחי בר מסוגים שונים בעלי זרעים גדלים 
 6-7)תורמוסים, חרציות, קחוונים וכד'( בכמות של 

 דונם ק"ג לדונם.
           

2,137.50  

01.10.075 

זריעת פרחי בר מסוגים שונים בעלי זרעים קטנים 
ק"ג  2.5-3)פרגים, ציפורניות וכד'( בכמות של 

 דונם לדונם
           

1,795.50  

01.10.076 

כלנית,  -פקעות לשתילה סתווית מסוגים שונים 
נורית אביב, נרקיס גליל, איריס, כדן וכד' מתוצרת 

  0.34                  יח' משתלת יודפת או שו"ע

01.10.077 

נרקיס  -בצלים לשתילה סתווית מסוגים שונים 
חצוצרה צבעוני, נץ חלב, פעמוני תכלת, פעמוני 

  0.51                  יח' יב וכד' מתוצרת משתלת יודפת או שו"עאב

01.10.078 

רקפות,  -בצלים לשתילה סתווית מסוגים שונים 
יקינטון, שושן צבעוני, אמריליס, בן חצב יקינטוני 

  4.28                  יח' וכדו' מתוצרת משתלת יודפת או שו"ע

01.10.079 
כה ובאיי תנועה נטיעת עצים בוגרים במידר

 יח' שיסופקו ע"י המזמין
              

102.60  

01.10.080 
ס"מ  15שתילת דשא בשלוחות במירווחים של 

  7.70                  מ"ר מזן "קיקויו" או "בופאלו"

  12.35                מ"ר דשא במרבדים מזן "קיקויו" או "טיפויי". 01.10.081

  13.30                מ"ר ים מזן "בופאלו"דשא במרבד 01.10.082
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  15.20                מ"ר דשא במרבדים מזן "סופר אלטורו" או "דרבן גרס" 01.10.083

  13.30                מ"ר דשא במרבדים מזן "זוסיה אלטורו" / "פספלום" 01.10.084

  5.70                  מ"ר זריעת דשא בהתזת תערובת.  01.10.085

01.10.086 

דשא סינטטי כולל בכל סוגי הדשאים" התקנה 
/ שעה,  N,N 60ותשתיות, יכולת העברת מים של 

, עמידות צבע UVעמידות בשחיקה, קרינת 
    -                     מ"ר שנים על כל סוגי משטחי הדשא. 5ואחריות ל

01.10.087 

ם דשא סינטטי לאיי תנועה, כיכרות, שולי דרכי
ומשטחים לדריכה מועטה, המפרט כולל: סוג 

 28-. גובה הדשא: לא יפחת מPP 100%הסיב: 
,ר. Nק"ג /  1800-מ"מ. משקל הדשא: לא יפחת מ

ק"ג / מ"ר )חול קוורץ יבש ונקי  15מילוי הדשא: 
ס"מ.  5-7מ"מ(. תשתית: מצע מהודק  0.2-0.8

ס"מ, תוחמי  20עיגון שוליים: מסמרי עיגון באורך 
 מ"ר קשיחים.דשא 

              
218.50  

01.10.088 

רגל, -דשא סינטטי למגרשיי משחקים, מגרשי קט
בתי ספר וגני ילדים )דריכה אינטנסיבית( המפרט 

 PP / 100% Poliofelfin 100%כולל: סוג הסיב: 
LSr מ"מ. משקל  35-(. גובה הדשא: לא יפחת מ

,ר. מילוי Nק"ג /  2050-הדשא: לא יפחת מ
ק"ג / מ"ר )חול קוורץ מעורב עם  20: הדשא

-7(. תשתית : מצע מהודק ומנקז sbrפתיתי גומי 
מ"מ. עיגון שוליים: תוחמי דשא קשיחים  10

 מ"ר ס"מ. 20ומסמרי עיגון באורך 
              

251.75  

01.10.089 

דשא סינטטי למגרשי כדורגל: המפרט כולל: סוג 
הדשא: לא  ((. גובהPoliolefin LSr 100%הסיב: 

-מ"מ. משקל הדשא" לא יפחת מ 57 -יפחת מ
ק"ג / מ"ר )חול  20ק"ג/מ"ר. מילוי הדשא:  2400
מ"מ(.  0.8-1.6ק"ג גומי  12מ""מ,  0.2-0.8קוורץ 

תשתית: מצע מהודק ותעלות ניקוז היקפיות. עיגון 
שוליים: תוחמי דשא קשיחים, מסמרי עיגון באורך 

 מ"ר ס"מ. 20
              

380.00  

01.10.090 

מ'  2.20סמוכת תמיכה מעץ אקליפטוס בגובה 
 2קלופות ומחוטאות לעצים קיימים )מעבר ל

  9.50                  יח' סמוכות הכלולות במחיר העצים(

    -                       הידרופוניקה 01.10.091

  

מיכל פלסטיק קשיח בכל גוון שיידרש תבגודל 
יד פלסטיק וצינור דישון ומילוי כולל מד 50/50/50

 יח' טוף שטוף וכן דישון בלוטיט לפי גודל המיכל
              

221.45  
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01.10.093 

מיכל פלסטיק קשיח בכל גוון שיידרש בגודל 
כולל מדיד פלסטיק וצינור דישון ומילוי  50/50/25

 יח' טוף שטוף וכן דישון בלוטיט לפי גודל המיכל
              

184.68  

01.10.094 

מיכל פלסטיק קשיח בכל גוון שיידרש בגודל 
כולל מדיד פלסטיק וצינור דישון ומילוי  25/25/25

 יח' טוף שטוף וכן דישון בלוטיט לפי גודל המיכל
              

147.92  

01.10.095 

מיכל פלסטיק קשיח בכל גוון שיידרש  ערך בגודל 
דישון  כולל מדיד פלסטיק וצינור 25גובה  50

 יח' ומילוי טוף שטוף וכן דישון בלוטיט לפי גודל המיכל
              

147.92  

01.10.096 

מיכל פלסטיק קשיח בכל גוון שיידרש  בגודל 
כולל מדיד פלסטיק וצינור דישון ומילוי  80/20/20

 יח' טוף שטוף וכן דישון בלוטיט לפי גודל המיכל
              

147.92  

01.10.097 

מיכל פלסטיק קשיח בכל גוון שיידרש ת בגודל 
כולל מדיד פלסטיק וצינור דישון ומילוי  100/33/25

 יח' טוף שטוף וכן דישון בלוטיט לפי גודל המיכל
              

221.45  

01.10.098 
גלגלים לכל  4תוספת למחיר המיכל עבור תוספת 

  22.23                יח' מיכל

    -                       הידרופונית צמחייה 01.10.099

01.10.100 
ס"מ  30צמחיה הידרופונית ממיכל עציץ בגובה 

  23.94                יח' כדוגמת סינגיוניום, פוטוס קנדקס, רד אמרלד וכו'

01.10.101 

ס"מ כדוגמת  60צמחייה הידרופונית בגובה 
עדן, דרצנה -פילודנדרון, שפלרות, ציפור גן

  47.88                יח' ה, קלדיום, ספטיפוליום, אגלונומה, יוקה וכו'אדומ

01.10.102 
ס"מ כדוגמת פיקוס  80צמחייה הידרופונית בגובה 

  61.56                יח' כינורי, פיקוס דקורה

01.10.103 
ס"מ כדוגמת  120צמחייה הידרופונית בגובה 
  81.23                יח' פיקוס כינורי, פיקוס דקורה

01.10.104 
 150ס"מ ובקוטר  150צמחייה הידרופונית בגובה 

 יח' ס"מ כדוגמת פיקוס כינורי, פיקוס דקורה
              

111.15  

01.10.105 
 200ס"מ ובקוטר  200צמחייה הידרופונית בגובה 

 יח' ס"מ, כדוגמת פיקוס כינורי, פיקוס דקורה
              

221.45  

    -                       תיחום ומגביל שורשים 01.11תת פרק  01.10.106

  

)ע"י גנרון(,  ROOTCONTROLמגביל שורשים 
 65ס"מ ובעומק  60מפוליפרופילן אפור בקוטר 

 יח' ס"מ, כולל התקנה,
              

152.95  

01.11.001 

)ע"י גנרון(,  ROOTCONTROLמגביל שורשים 
 65ס"מ ובעומק  70ר בקוטר מפוליפרופילן אפו

 יח' ס"מ, כולל התקנה,
              

171.00  
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01.11.002 

)ע"י גנרון(,  ROOTCONTROLמגביל שורשים 
 65ס"מ ובעומק  80מפוליפרופילן אפור בקוטר 

 יח' ס"מ, כולל התקנה, 
              

190.95  

01.11.003 

)ע"י גנרון(,  ROOTCONTROLמגביל שורשים 
 65ס"מ ובעומק  100פרופילן אפור בקוטר מפולי

 יח' ס"מ, כולל התקנה, 
              

228.00  

01.11.004 

)ע"י גנרון(,  ROOTCONTROLמגביל שורשים 
 100ס"מ ובעומק  80מפוליפרופילן אפור בקוטר 

 יח' ס"מ, כולל התקנה,
              

250.80  

01.11.005 

גנרון(, )ע"י  ROOTCONTROLמגביל שורשים 
 100ס"מ ובעומק  100מפוליפרופילן אפור בקוטר 

 יח' ס"מ, כולל התקנה,
              

275.50  

01.11.006 

)ע"י גנרון(,  ROOTCONTROLמגביל שורשים 
ס"מ בגליל  65עשוי מפוליפרופילן אפור בעומק 
  60.80                מטר לפריסה אורכית, כולל התקנה, 

01.11.007 

)ע"י גנרון(,  ROOTCONTROLשורשים מגביל 
ס"מ בגליל  100עשוי מפוליפרופילן אפור בעומק 
  85.50                מטר לפריסה אורכית, כולל התקנה, .

01.11.008 

תוחם דשא מפוליפרופילן שחור גמיש או מוקשה 
-לעיצוב מדשאות, עצים וכתובות קרקע בגובה כ

  16.15                טרמ ס"מ כולל יתדות עיגון ומחברים 13

01.11.009 
תוחם לאבנים משתלבות מפוליפרופילן שחור 

  38.00                מטר מוקשה כולל יתדות עיגון ומחברים

01.11.010 

פח מגולוון לתיחום בין שטחי טוף ושטחי גינון, 
ס"מ הכולל פתחי ניקוז  20מ"מ ובגובה  3בעובי 

  47.50                מטר למניעת היקוות מים

01.11.011 
אדן רכבת משומש סוג א' כולל התקנה ועיגון על 

 מטר פי תוכנית ו/או דרישות המקפח
              

247.00  

    -                       ריהוט גן דומם ועבודות שונות 01.12תת פרק   

  

מחיר המוצרים השונים כולל התקנה עפ"י מפרט 
ט מתכנן( לרבות ביסוס היצרן )בהעדר מפר

    -                       והחזרת השטח לקדמותו

  
ספסלי מתכת / מתכת ועץ / פרגולות / מתכת 

    -                       ובטון

01.12.001 
 2ספסל מתכת ועץ מעוצב דגם "גלית" שבאורך 

 יח' מ'.
           

1,216.00  

 יח' מ'. 2ית" באורך ספסל מתכת ועץ דגם "ניר 01.12.002
              

836.00  

 יח' מ'. 2ספסל מתכת ועץ דגם "איילת"  באורך  01.12.003
              

931.00  

01.12.004 
 2ספסל מתכת ועץ מדגם "שירית כפול"  באורך 

 יח' מ'.
              

846.45  

 יח' מ'. 1.5ספסל מתכת ועץ מדגם "ספיר" באורך  01.12.005
              

571.90  

 יח' מ'. 1.9ספסל מתכת ועץ דגם "אילון" באורך  01.12.006
              

729.60  
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01.12.007 
ספסל מתכת ועץ דגם "אילון רגלי צינור" ש באורך 

 יח' מ' 1.9
              

717.25  

 יח' מ'. 1.9ספסל מתכת ועץ דגם "אלה" שבאורך  01.12.008
              

636.50  

 יח' מ'. 1.6ספסל מתכת דגם "שחר" באורך  01.12.009
           

1,482.00  

01.12.010 
ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף/ גרנוליט דגם 

 יח' מ'. 1.5"נעמן עם בסיסי אבן"  באורך 
           

1,591.25  

01.12.011 
ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם 

 יח' מ'. 2.0" באורך "נעמן עם בסיסי אבן
           

1,645.40  

01.12.012 
ספסל מתכת  דגם "נעמן רגלי צינור" / "נען" ש 

 יח' מ'. 1.5באורך 
           

1,170.40  

01.12.013 
 1.8ספסל מתכת דגם "נעמן רגלי צינור" שבאורך 

 יח' מ'.
           

1,370.85  

 יח' מ' 1.8ספסל מתכת דגם "נען"  באורך  01.12.014
           

1,196.05  

 יח' מ' 1.5ספסל מתכת דגם "נעמן מתכת" באורך  01.12.015
           

1,263.50  

 יח' מ' 1.8ספסל מתכת דגם "נעמן מתכת" שבאורך  01.12.016
           

1,263.50  

 יח' מ'. 1.8ספסל מתכת דגם "ניר"  באורך  01.12.017
              

921.50  

 יח' ס"מ 50ספסל מתכת דגם "ניר בדיד"  ברוחב  01.12.018
              

565.25  

 יח' מ'. 1.8ספסל מתכת דגם "נירים"  באורך  01.12.019
              

902.50  

01.12.020 

ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם 
מ'  1.8/2.0"אור" / "ברון מתכת"  באורך 

 יח' )בהתאמה(
           

1,444.00  

01.12.021 
ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם 

 יח' מ' 2.1"נועם"  באורך 
           

1,548.50  

01.12.022 

ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם 
 2.1/  1.8"דלתון" / "נועם עם מסעד יד"  באורך 

 יח' מ' )בהתאמה(
           

1,470.60  

01.12.023 

ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם 
מ'  2.0/2.1"רוזן מתכת" / "רציף"  באורך 

 יח' )בהתאמה(
           

1,092.50  

01.12.024 
ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם 

 יח' מ' 1.8"חרמון"  באורך 
           

1,881.00  

01.12.025 

ט דגם ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנולי
"מסגרת גלעד  כולל ארבע רגליים מבטון במידות 

 יח' מ' 1.8ס"מ. אורך כל מושב )צלע(  45/45/40
           

3,695.50  

01.12.026 

ספסל מתכת ובטון בגמר אקרסטון / כורכרית 
. דגם "דניאל" , כולל ארבע רגליים מבטון Wד.

ס"מ. אורך כל מושב )צלע(  40/40/60במידות 
 יח' מ' 1.6

           
4,370.00  

 יח' ספסל מתכת דגם "רומא" / "פלרמו"  01.12.027
           

2,261.00  

            יח' ספסל מתכת דגם "פירנצה" / "מילנו"  01.12.028
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2,660.00  

 יח' מ' 1.8ספסל מתכת ועץ מדגם "נחושתן"  באורך  01.12.029
              

850.25  

01.12.030 
תכת מחורר מדגם "קייפטאון" עם משענת ספסל מ

 יח' מ' 1.8מפח באורך 
              

931.00  

 יח' ספסל מתכת מדגם "לונדון"  01.12.031
           

1,254.00  

 יח' ספסל מתכת מדגם "וינה"  01.12.032
           

1,201.75  

 יח' ספסל מתכת מדגם "רומא"  01.12.033
           

1,254.00  

 יח' ספסל מתכת מדגם "ליסבון"  01.12.034
           

1,501.00  

01.12.035 
ספסל מתכת ללא משענת דגם "ספרטה" של 

 יח' מ' 8באורך 
           

1,377.50  

01.12.036 
ספסל מתכת עם משענת דגם "מנהטן כפול" 

 יח' מ' 8באורך 
           

1,852.50  

01.12.037 
ורכרית עם מושב פח ספסל דגם "טראנס" כ

 יח' מחורר
           

1,881.00  

 יח' ספסל מתכת דגם "מנהטן" / "אמסטרדם" של  01.12.038
           

1,354.70  

01.12.039 
ספסל מתכת עם משענת מעוגן ע"ג קיר בטון, 

 יח' מ' 1.8דגם "שיקגו"  באורך 
           

1,643.50  

01.12.040 
" / "טוקיו" / "פניקס" ספסל מתכת דגם "לונדון

 יח' /"פריז" 
           

1,431.65  

 יח' ספסל פח דגם "נעמן"  01.12.041
           

1,811.65  

 יח' ספסל דגם "דוכס"  01.12.042
           

2,185.00  

 יח' " 752ספסל דגם "סנטור  01.12.043
           

2,090.00  

 יח' רודוס"  ספסל תוצרת פיברן דגם " 01.12.044
           

1,995.00  

 יח' ספסל  דגם "קאנטרי" מפח מנוקב,  01.12.045
           

1,339.50  

01.12.046 
ספסל מתכת ובטון בגמר כורכרית / אקרסטון דגם 

 יח' מ' 2.0"טנגו" ש באורך 
           

2,071.00  

 יח' " 10ספסל מיצקת ברזלת ועץ דגם "הדר  01.12.047
           

1,168.50  

 יח' " של 20ספסל מיציקת ברזל ועץ דגם "הדר  01.12.048
              

912.00  

 יח' אלמנט הצללה דגם "מיראז'" 01.12.049
           

9,405.00  

01.12.050 

ספסל מתתכת דגם "אלונית" )פח מחורר(,  
ס"מ כדוגמת הקיים בעיריית ת"א  220ובאורך 

 יח' י()רח' ריבל, אלנב
           

1,824.00  

01.12.051 

או  RHFפרגולה ממתכת מפרופילים שונים מסוג 
פרופילי "דאבל טי" במידות וגדלים לפי תוכנית 
מאושרת ע"י קונסטרוקטור, כולל כל הכיפופים 

 יח' והחיבורים הדרושים.
         

12,350.00  

 יח' ים.פרגולת מתכת דגם "אביב" . לא כולל ספספל 01.12.056
              

579.50  
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 יח' פרגולת מתכת דגם "ברק"  01.12.057
              

532.00  

 יח' פרגולת מתכת דגם "שמש" . לא כולל ספסלים. 01.12.058
              

667.85  

 מ"ר פרגולת מתכת דגם "כוכבים"  01.12.059
              

484.50  

01.12.060 
לי מתכת עבור צבע מטאלי תוספת למחיר ספס

  43.70                יח' RALעפ"י קטלוג 

01.12.061 

 3עד לגובה של  -צביעת ריהוט גן )עמודי תאורה 
מטר, ספסלים, אשפתונים וכד'( ממתכת כולל 
הסרת חלודה וצבע ישן וצביעה בשתי שכבות 

  47.50                יח' פוליאור בגוון לפי בחירת הרשות המזמינה.

01.12.062 

 3עד לגובה של  -צביעת ריהוט גן )עמודי תאורה
מטר, ספסלים, אשפתונים וכד'( ממתכת כולל 
הסרת חלודה וצבע ישן וצביעה בשתי שכבות 
  54.15                יח' בהמרייט בגוון לפי בחירת הרשות המזמינה.

    -                       ספסלי עץ וספסלי עץ/בטון ופרגולות 01.12.063

  
ספסל עץ ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "רוזן 

 יח' מ' 2.0עץ"  באורך 
              

950.00  

01.12.067 
ספסל עץ ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "נועם 

 יח' מ' 2.1עץ"  באורך 
           

1,491.50  

01.12.068 
רון ספסל עץ ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "ב

 יח' מ' 2.0עץ"  באורך 
           

1,225.50  

01.12.069 
ספסל עץ ובטון בגמר חשוף / בטון לבן / גרנוליט 

 יח' מ' 1.9דגם "משען" באורך 
           

1,045.00  

01.12.070 
ספסל עץ ובטון בגמר חשוף / גרנוליט / מרקם אבן 

 יח' מ' 1.9דגם "אילן"  באורך 
           

1,225.50  

01.12.071 
ספסל עץ ובטון בגמר חשוף / בטון לבן / גרנוליט 

 יח' מ' 2.15דגם "רציף"  באורך 
           

1,045.00  

01.12.072 
ספסל עץ ובטון בגמר כורכרית / אקרסטון דגם 

 יח' מ' 2.0"טנגו"  באורך 
           

1,634.00  

01.12.073 
באורך ספסל עץ ובטון בגמר כורכרית / אקרסטון  

 יח' מ' 2.05
           

1,613.10  

01.12.074 
ספסל עץ ובטון בגמר כורכרי דגם "דרומי"  באורך 

 יח' מ' 3.0
           

2,565.00  

 יח' שולחן פיקניק כולל ספסל דגם "אוסלו"  01.12.075
              

950.00  

01.12.076 

פרגולה מעץ אורן מקורות ברוחב משתנה )לפי 
ת(, שעבר אימפרגנציה וצביעה בשתי תוכני

שכבות צבע. המחיר כולל את כל החיתוכים 
 מ"ק ואביזרי החיבור הדרושים.

           
9,462.00  

 מ"ר פרגולת בטון/עץ דגם "חורף" . לא כולל ספסלים. 01.12.077
           

1,425.00  

 יח' ספסל בטון/עץ מדגם "בייג'ין"  01.12.078
           

1,045.00  

    -                       ספסלי בטון 01.12.079
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ספסל בטון בגמר כורכרית / אקרסטון דגם 

 יח' מ' 1.9"דומינו"  באורך 
           

2,944.05  

01.12.080 
ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "טרפז" / 

 יח' מ' 1.6"  באורך 150"מרגלית"/"קשתי"  "ספסל 
              

864.50  

01.12.081 
ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב" 

 יח' מ' 1.8באורך 
           

1,140.00  

 יח' מ' 1.8ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט  באורך  01.12.082
           

2,261.00  

01.12.083 
ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "קשתי עם 

 ח'י מ' 1.6משענת"  באורך 
           

1,339.50  

01.12.084 
ספסל בטון בגמר אפור / גוון כלשהו / גרנוליט דגם 

 יח' מ' 1.5"  באורך 150"ספסל 
              

855.00  

01.12.085 
ספסל בטון בגמר אפור / גוון כלשהו / גרנוליט דגם 

 יח' מ' 0.8" באורך C"ספסל 
              

636.50  

01.12.086 
טון בגמר אפור / גוון כלשהו / גרנוליט דגם ספסל ב

 יח' מ' 2.4"  באורך 240"עציץ 
           

1,282.50  

 יח' ספסל בטון בגמר אפור דגם "עגול"  01.12.087
           

1,710.00  

    -                       מושבים / שרפרפים מבטון 01.12.088

  

 50/50/50מושב מטיפוס "ח" מבטון טרום בגודל 
, בגמר אפור / Nס, 50/60/40ס"מ או בגודל 

צבעוני / גרנוליט תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס 
 יח' "שרפרף ישר" 

              
337.25  

01.12.090 
יחידות פינה למושב בטון מטיפוס "ח" / "שרפרף 

 יח' ישר" בגמר אפור / צבעוני / גרנוליט
              

372.40  

01.12.091 
מושב מטיפוס "ספסל קעור" מבטון טרום בגמר 

 יח' אפור / צבעוני / גרנוליט 
              

377.15  

01.12.092 

יח' במעגל( מבטון  15מושב מטיפוס "ח מעוגל" )
ס"מ בגמר אפור / צבעוני /  50/63טרום בגודל 

 יח' גרנוליט 
              

362.90  

01.12.093 

יח' במעגל( מבטון  12מושב מטיפוס "ח מעוגל" )
ס"מ בגמר אפור / צבעוני /  50/78טרום בגודל 

 יח' גרנוליט 
              

372.40  

01.12.094 
מושב מטיפוס "מתומן מעוגל" מבטון טרום בגודל 

 יח' ס"מ בגמר אפור /צבעוני/גרנוליט  50/60
              

413.25  

01.12.095 

מבטון טרום " 1מושב מטיפוס "ספסל אדנית מ.ל.
יח'( בגמר אפור  4-ס"מ )בנוי מ 160/160בגודל 

 קומפ' /צבעוני/גרנוליט תקומפלט
           

2,893.70  

01.12.096 

מושב מטיפוס "מושב עליון + תחתון" מבטון טרום 
יח'  2-יח' עליונות ומ 2-ס"מ )בנוי מ 67/70בגודל 

 יח' תחתונות( בגמר אקרסטון ת
              

895.85  

01.12.097 
מושב מחרוזת מטיפוס "מחרוזת קצר" מבטון 

 יח' טרום בגמר חשוף / גרנוליט 
              

347.90  

01.12.098 
מושב מחרוזת מטיפוס "מחרוזת רציף" מבטון 

 יח' טרום בגמר חשוף / גרנוליט 
              

472.39  
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01.12.099 
מושב מטיפוס "ציר" )ליצירת רצף עם מושבי 

 יח' רוזת( מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט מח
              

342.34  

01.12.100 

מושב מטיפוס "מסגרת מרובעת / עגולה לערוגה" 
ס"מ בגמר חשוף /  180/180מבטון טרום בגודל 
 קומפ' גרנוליט , קומפלט

           
3,321.16  

01.12.101 
" / 320" / "מעגלי 260שרפרף מטיפוס "מעגלי 

 יח' " מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט 580עגלי "מ
              

379.02  

    -                       מערכות ישיבה 01.12.102

 יח' שולחן פיקניק דגם "אבירן"   
           

1,453.50  

01.12.104 
שולחן עגול דגם "גן לאומי" מבטון טרום בגמר 

 יח' ס"מ  120. בקוטר S.Wאקרסטון / כורכרית 
           

1,383.20  

01.12.105 

ספסל קשתי דגם "גן לאומי" )להשלמת מערכת( 
. Wמבטון טרום בגמר אקרסטון / כורכרית ד.

 יח' ס"מ  230בקוטר 
           

1,824.00  

01.12.106 
" בנויה משילוב  4מערכת ישיבה מדגם "פרח 

 יח' מתכת, מוזיאקה ובטון 
           

1,995.00  

01.12.107 
" בנויה משילוב 6מערכת ישיבה מדגם "פרח 

 יח' מתכת, מוזיאקה ובטון 
           

2,479.50  

01.12.108 
מערכת ישיבה מדגם "מלבנית עם עץ" בנויה 

 יח' משילוב מתכת, מוזיאקה, בטון ועץ 
           

3,899.75  

01.12.109 
מערכת ישיבה מדגם "מלבנית" בנויה משילוב 

 יח' כת, מוזיאקה ובטון מת
           

3,040.00  

01.12.110 
מערכת ישיבה מדגם "אליפטית" בנויה משילוב 

 יח' מתכת, מוזיאקה ובטון 
           

3,591.00  

01.12.111 

מערכת ישיבה מדגם "פארק אליפטי" / "פארק 
עגול" )מתאימה לנכים( בנויה משילוב מוזיאקה 

 יח' ובטון 
           

4,105.90  

01.12.112 
מערכת ישיבה מדגם "מושבי לוטוס" מבטון טרום 

 יח' בגמר חשוף / גרנוליט 
           

2,214.45  

01.12.113 
מערכת ישיבה מדגם "חד רגל מרובע" בנויה 

 יח' מבטון, מתכת ומוזיאקה 
           

2,304.70  

01.12.114 
מערכת ישיבה מדגם "מושב ומשענת" בנויה 

 יח' ן, מתכת ומוזיאקה מבטו
           

3,082.75  

01.12.115 
מערכת ישיבה עם מושבי ניר )מושבי מתכת 

 יח' ושולחן מבטון( 
           

3,833.25  

01.12.116 
בש או -תוספת למערכות ישיבה עבור לוח שש

 יח' דמקה/שחמט מוטבעים בשולחן
              

460.75  

    -                       תעציצים / אדניו 01.12.117

  
עציץ מטיפוס "ארגז פרחים" מבטון טרום בצבע 

 יח' ס"מ  80/80/55אפור במידות 
              

783.75  

01.12.119 
עציץ מטיפוס "ארגז פרחים" מבטון טרום בגמר 

 יח' ס"מ  80/80/55גוון כלשהו/גרנוליט רחוץ במידות 
              

862.13  

01.12.120 
עציץ מטיפוס "אדנית פרחים" מבטון טרום בצבע 

 יח' ס"מ  150/50/55אפור במידות 
              

888.25  
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01.12.121 

בעציץ מטיפוס "אדנית פרחים" מבטון טרום בגמר 
 150/50/55גוון כלשהו / גרנוליט רחוץ במידות 

 יח' ס"מ 
              

992.75  

01.12.122 
" מבטון טרום בצבע אפור עציץ מטיפוס "אדניות

 יח' ס"מ  30/100/22במידות 
              

339.63  

01.12.123 
עציץ מטיפוס "אדניות" מבטון טרום בגמר גוון 

 יח' ס"מ  30/100/22כלשהו / גרנוליט רחוץ במידות 
              

391.88  

01.12.124 
" מבטון טרום 24עציץ מטיפוס "משושה צלע 

 יח' בצבע אפור 
              

402.33  

01.12.125 
" מבטון טרום 24עציץ מטיפוס "משושה צלע 

 יח' בגמר גוון כלשהו / גרנוליט רחוץ 
              

449.35  

01.12.126 
" מבטון טרום 50עציץ מטיפוס "משושה צלע 

 יח' בצבע אפור 
              

731.50  

01.12.127 
טון טרום " מב50עציץ מטיפוס "משושה צלע 

 יח' בגמר גוון כלשהו / גרנוליט רחוץ 
              

836.00  

01.12.128 
" מבטון טרום בגמר 80עציץ מטיפוס "עגול קוטר 

 יח' אקרסטון / כורכרית 
           

1,123.38  

01.12.129 
" מבטון טרום בגמר 120עציץ מטיפוס "עגול קוטר 

 יח' אקרסטון / כורכרית 
           

2,560.25  

01.12.130 
עציץ מטיפוס "אפרסק" מבטון טרום בגמר 

 יח' ס"מ  70/70/56אקרסטון/כורכרית במידות 
           

1,071.13  

01.12.131 
עציץ מטיפוס "אפרסק" מבטון טרום בגמר גרנוליט 

 יח' ס"מ  110/110/80במידות 
           

1,698.13  

01.12.132 

ים" מבטון טרום עציץ מטיפוס "אפרסק" / "פס
 110/110/80בגמר אקרסטון / כורכרית במידות 

 יח' ס"מ 
           

1,985.50  

01.12.133 
עציץ מטיפוס "טוסקנה" מבטון טרום בצבע 

 יח' ס"מ  41אפור/גוון כלשהו בקוטר 
              

339.63  

01.12.134 
עציץ מטיפוס "טוסקנה" מבטון טרום בצבע אפור 

 יח' ס"מ ש 52קוטר /גוון כלשהו ב
              

444.13  

01.12.135 
עציץ מטיפוס "טוסקנה" מבטון טרום בצבע 

 יח' ס"מ  63אפור/גוון כלשהו בקוטר 
              

532.95  

01.12.136 
עציץ מטיפוס "טוסקנה" מבטון טרום בצבע 

 יח' ס"מ ש 75אפור/גוון כלשהו בקוטר 
              

548.63  

01.12.137 
" מבטון טרום בגמר 65עציץ מטיפוס "חצי כדור 

 יח' חשוף/גרנוליט כולל חורים לניקוז וטפטפת 
              

374.58  

01.12.138 
" מבטון טרום בגמר 100עציץ מטיפוס "חצי כדור 

 יח' חשוף/גרנוליט כולל חורים לניקוז וטפטפת 
              

809.17  

01.12.139 

ור" מבטון טרום בגמר חשוף / עציץ מטיפוס "כד
ס"מ כולל חורים לניקוז  65גרנוליט בקוטר 

 יח' וטפטפת 
              

694.69  

01.12.140 

עציץ מטיפוס "כרכוב" מבטון טרום בגמר חשוף 
ס"מ כולל חורים לניקוז  100/גרנוליט בקוטר 

 יח' וטפטפת 
              

625.77  
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01.12.141 

מבטון טרום בגמר עציץ מטיפוס "ענק" 
ס"מ כולל חורים לניקוז  120חשוף/גרנוליט בקוטר 

 יח' וטפטפת 
           

1,287.12  

01.12.142 

עציץ מטיפוס "יהלום נמוך" מבטון טרום בגמר 
ס"מ כולל חורים  80/80/34חשוף/גרנוליט במידות 

 יח' לניקוז וטפטפת 
              

969.23  

01.12.143 

הלום גבוה" מבטון טרום בגמר עציץ מטיפוס "י
ס"מ כולל חורים  80/80/51חשוף/גרנוליט במידות 

 יח' לניקוז וטפטפת 
           

1,049.26  

01.12.144 

עציץ מטיפוס "מרובע" מבטון טרום בגמר 
ס"מ כולל חורים  60/60/45חשוף/גרנוליט במידות 

 יח' לניקוז וטפטפת 
              

654.67  

01.12.145 

יץ מטיפוס "מרובע" מבטון טרום בגמר עצ
 80/80/55או  75/75/60חשוף/גרנוליט במידות 

 יח' ס"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת
              

921.43  

01.12.146 

עציץ מטיפוס "מרובע" מבטון טרום בגמר 
ס"מ כולל  100/100/40חשוף/גרנוליט במידות 
 יח' חורים לניקוז וטפטפת 

           
1,194.86  

01.12.147 

עציץ מטיפוס "מלבן" מבטון טרום בגמר חשוף / 
ס"מ כולל חורים  25/90/30גרנוליט במידות 
 יח' לניקוז וטפטפת 

              
427.93  

01.12.148 

עציץ מטיפוס "מלבן" מבטון טרום בגמר חשוף 
ס"מ כולל חורים  35/105/35/גרנוליט במידות 
 יח' לניקוז וטפטפטת 

              
742.48  

01.12.149 

עציץ מטיפוס "מלבן" מבטון טרום בגמר חשוף 
ס"מ  40/120/45או  50/100/45/גרנוליט במידות 

 יח' כולל חורים לניקוז וטפטפת
           

1,042.59  

01.12.150 

" 51" / "מלבן פוגות 34עציץ מטיפוס "מלבן פוגות 
ים מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט כולל חור

 יח' לניקוז וטפטפת 
           

1,153.74  

01.12.151 

" מבטון טרום בגמר 65עציץ מטיפוס "שדרה עגול 
ס"מ כולל חורים לניקוז  100חשוף/גרנוליט בקוטר 

 יח' וטפטפטת 
           

1,467.18  

01.12.152 

" מבטון טרום בגמר 85עציץ מטיפוס "שדרה עגול 
מ כולל חורים ס" 100חשוף /גרנוליט בקוטר 

 יח' לניקוז וטפטפת
           

1,667.25  

01.12.153 

" מבטון טרום בגמר 60עציץ מטיפוס "צור עגול 
ס"מ כולל חורים  102חשוף /גרנוליט בקוטר 

 יח' לניקוז וטפטפת 
           

1,453.84  

01.12.154 

" מבטון טרום בגמר 80עציץ מטיפוס "צור עגול 
ס"מ כולל חורים לניקוז  102חשוף/גרנוליט בקוטר 

 יח' וטפטפת 
           

1,507.19  

01.12.155 

" 60"/"שדרה מרובע 60עציץ מטיפוס "צור מרובע 
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט במידות כולל 

 יח' חורים לניקוז וטפטפת 
           

1,833.98  
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01.15.156 

" / "שדרה מרובע 80עציץ מטיפוס "צור מרובע 
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט במידות " 80

 יח' כולל חורים לניקוז וטפטפת 
           

2,019.60  

01.12.157 

עם מושב" מבטון  80עציץ מטיפוס "צור מרובע 
טרום בגמר חשוף /גרנוליט כולל חורים לניקוז 

 יח' וטפטפת 
           

5,281.85  

01.12.158 
טרום בגמר עציץ מטיפוס "דקל"/"אלון" מבטון 

 יח' חשוף/גרנוליט 
           

2,240.78  

01.12.159 
" מבטון טרום בגמר 200עציץ מטיפוס "מגן 

 יח' חשוף/גרנוליט כולל חורים לניקוז וטפטפת 
           

1,372.70  

01.12.160 
מובנה" מבטון טרום בגמר  200עציץ מטיפוס "מגן 

 יח' חשוף/גרנוליט כולל חורים לניקוז וטפטפת 
           

1,726.16  

    -                     יח' ברזיות 01.12.161

  

ברזים, מבטון טרום  4ברזיה דגם "גביש" הכוללת 
בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז מגוף ובריכת 

 יח' ניקוז וכולל חיבו רלמקור מים
           

4,560.00  

01.12.163 

מבטון טרום  ברזים, 4ברזיה דגם "כתר" הכוללת 
בגמר חשוף/גרנוליט ,כולל ארגז מגוף ובריכת 

 יח' ניקוז וכולל חיבור למקור מים
              

402.80  

01.12.164 

ברזים, מבטון  3ברזיה דגם "פטריה" הכוללת 
טרום בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז מגוף 

 יח' ובריכת ניקוז וכולל חיבור למקור מים
           

3,942.50  

01.12.165 

ברזים,  5ברזיה דגם "פנינה לשטיפה" הכוללת 
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט , כולל בריכת 

 יח' ניקוז וחיבור למקור מים
           

3,519.75  

01.12.166 

ברזים, מבטון  4ברזיה דגם "יהלום" הכוללת 
טרום בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז מגוף 

 יח' וחיבור למקור מים
           

4,455.50  

01.12.167 

ברזים,  2ברזיה דגם "יהלום קטן לשתיה" הכוללת 
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז 

 יח' מגוף וחיבו רלמקור מים
           

3,150.20  

01.12.168 

ברזים, מבטון טרום  2ברזיה דגם "מפל" הכוללת 
בור בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז מגוף וחי

 יח' למקור מים
           

3,390.55  

01.12.169 

ברזים,  2ברזיה דגם "מפל מים קרים" הכוללת 
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז 

 יח' מגוף וחיבו רלמקור מים
           

8,170.00  

01.12.170 

ברזים, מבטון טרום  3ברזיה דגם "מעין" הכוללת 
לל ניקוז סיפון ביתי, תליה בגמר חשוף/גרנוליט , כו

 יח' על הקיר וחיבור למקור מים
           

3,683.15  

01.12.171 

ברזים,  3ברזיה דגם "מעין למים קרים" הכוללת 
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט  מתקן קרור 

וברזיה תלויים על הקיר, ניקוז סיפון ביתי וחיבור 
 יח' למקור מים

           
8,288.75  
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01.12.172 

ברזים,  4ברזיה דגם "באר למים קרים" הכוללת 
מבטון טרום בגמר חשוף /גרנוליט , כולל מתקן 

 יח' קרור, ארגז מגוף וחיבור למקור מים
         

11,305.00  

01.12.173 

ברזיה דגם "פלג " הכוללת ברז אחד, מבטון טרום 
בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז מגוף וחיבור 

 ח'י למקור מים
           

2,357.90  

01.12.174 

ברזיה דגם "גליל לשתיה"/"רהט לשתיה" הכוללת 
ברז אחד, מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט ,כולל 

 יח' ארגז מגוף וחיבור למקור מים
           

2,311.35  

 יח' התקנה בלבד של ברזייה  01.12.175
           

1,006.05  

01.12.176 

ברזים,  2ב לשתיה" הכוללת ברזיה דגם "אבי
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט ש כולל ארגז 

 יח' מגוף וחיבור למקור מים
           

2,997.25  

01.12.177 

ברזים מבטון טרום  2ברזיה דגם "רם" הכוללת 
בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז מגוף וחיבור 

 יח' למקור מים
           

2,833.85  

01.12.178 

יה דגם "גת לשתיה" הכוללת ברז אחד, מבטון ברז
טרום בגמר חשוף/גרנוליט , כולל ארגז מגוף 
וחיבור למקור מים )מותאם לשימוש מוגבלי 

 יח' תנועה(.
           

2,596.35  

01.12.179 

ברזיה דגם "עלה לשתיה" הכוללת ברז אחד, 
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט ש, כולל ארגז 

קור מים )מותאם לשימוש מוגבלי מגוף וחיבור למ
 יח' תנועה(.

           
2,766.40  

01.12.180 

ברזים,  3ברזיה דגם "פארק לשטיפה" הכוללת 
מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט , כולל שוקת 

 יח' פתוחה לאורך הברזיה וחיבור למקור מים
           

5,591.70  

01.12.181 

 6הכוללת ברזיה דגם "פארק כפולה לשטיפה" 
ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף/גרנוליט , כולל 
 יח' שוקת פתוחה לאורך הברזיה וחיבור למקור מים

         
10,241.00  

01.12.182 

תוספת לברזיה עבור בריכת ניקוז מבטון עם 
מכסה מיצקת ברזל ומחסום גלי הכולל יציא 

 יח' "2הלחיבור צינור פלסטי 
              

494.00  

01.12.183 

תוספת לברזיה עבור בריכת ניקוז הכוללת שוקת 
לכלבים, מבטון עם מכסה מיציקת ברזל מחסום 

 יח'  2גלי הכולל יציא הלחיבור צינור פלסטי "
              

579.50  

01.12.184 
תוספת לברזיה עבור ארגז מגוף ראשי הכולל 

 יח' מסנן ומכס המיצקת ברזל 
              

323.00  

01.12.185 
מערכת מסנן על לברזיה הכוללת ברז ראשי, ברז 

 יח' ניקוי ומסנן
              

373.35  

 יח' מנגנון ברז לחצן מוגן לברזיה  01.12.186
              

167.20  
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01.12.187 

מ' כולל חוליות  1X1X1בור ניקוז לברזיה בגודל 
ס"מ מילוי חצץ בדפנות  60ומכסה בטון בקוטר 

" באורך עד 2בקוטר  PVC, כולל צנרת ניקוז הבור
 קומפ' מ' 4

              
475.00  

01.12.188 
תוספת לברזיה מכל הסוגים עבור גימור כורכרית 

 /SWיח' )סטוןווש(/צמנט לבן 
              

328.70  

    -                       אשפתונים 01.12.189

 יח' אשפתון עץ ומתכת דגם "אסף"   
              

559.55  

 יח' אשפתון מתכת דגם "שושנה" ש 01.12.191
              

684.00  

 יח' אשפתון מתכת דגם "בריסל"  01.12.192
              

465.50  

01.12.193 
אשפתון מפח מחורר וטבעת אבן קיסר דגם 

 יח' "הדרים" 
              

402.80  

01.12.194 
בון שמעץ בגוון טבעי כולל מיכל אשפתון דגם "סור
 יח' פנימי מפח מגולוון

              
636.50  

01.12.195 
אשפתון כפול מדגם "לימסול" שמעץ בגוון טבעי 

 יח' כולל מיכל פנימי מפח מגולוון
           

1,107.70  

01.12.196 
יורק"  ממתכת כולל מיכל פנימי -אשפתון דגם "ניו

 יח' מפח מגולוון
              

684.00  

01.12.197 
אשפתון דגם "שנטל" ממתכת כולל מיכל פנימי 

 יח' מפח מגולוון
              

603.25  

 יח' פח אשפה דגם "רודוס"  01.12.198
              

744.80  

 יח' אשפתון מחורר ת 01.12.199
              

723.90  

01.12.200 

סיס בטון/צינו אשפתון מתכתי דגם "סורג" עם ב
רמתכת הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון 

 יח' קשור בשרשרת 
           

1,124.80  

01.12.201 

אשפתון מתכת דגם "סיפן" עם בסיס בטון /צינור 
מתכת הכולל מכסה מבטון ומיכל מפח מגולוון 

 יח' קשור בשרשרת 
              

779.00  

01.12.202 

סיפן עם מכסה אינטגרלי" אשפתון מתכת דגם "
עם בסיס בטון/צינו רמתכת הכולל מיכל מפח 

 יח' מגולוון קשור בשרשרת 
              

937.65  

 יח' אשפתון מתכת דגם "קוסמוס" )פח מחורר(,  01.12.203
           

1,463.00  

01.12.204 

אשפתון מתכת ובטון דגם "יסמין" על בסיס בטון 
ומיכל מפח מגולוון קשור הכולל מכסה נירוסטה 

 יח' בשרשרת 
              

961.40  

01.12.205 

אשפתון מתכת ובטון דגם "כרכום מתכת" על 
בסיס בטון הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח 

 יח' מגולוון קשור בשרשרת 
           

1,075.40  

01.12.206 
תוספת למחיר אשפתון מתכת עבו רצבע מטאלי 

  27.55                ח'י RALעפי קטלוג 

01.12.207 
אשפתון עץ ובטון דגם "תמר" הכולל מכסה 
 יח' נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת

              
961.40  
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01.12.208 
אשפתון עץ ובטון דגם "לוטוס עץ" הכולל מכסה 

 יח' נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת  
              

834.10  

01.12.209 
אשפתון בטון דגם "גלעד" בגמר חשוף/ גרנוליט 

 יח' הכולל מיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת 
              

539.60  

01.12.210 

אשפתון בטון דגם "גליל שתול" /"מרובע שתול" 
בגמר חשוף/גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל 

 יח' מפח מגולוון קשור בשרשרת 
              

603.25  

01.12.211 

" בגמר 60"/"רותם 60אשפתון בטון דגם "משושה 
חשוף/גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח 

 יח' מגולוון קשור בשרשרת  .
              

567.15  

01.12.212 

" בגמר 75"/"רותם 75אשפתון בטון דגם "משושה 
חשוף/גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח 

 יח' ר בשרשרת מגולוון קשו
              

626.05  

01.12.213 

" בגמר 60אשפתון בטון דגם "לוטוס 
חשוף/גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח 

 יח' מגולוון קשור בשרשרת 
              

599.45  

01.12.214 

" בגמר חשוף 75אשפתון בטון דגם "לוטוס 
ולוון /גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מג

 יח' קשור בשרשרת 
              

687.80  

01.12.215 

אשפתון בטון דגם "לוטוס נמוך" בגמר 
חשוף/גגרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח 

 יח' מגולוון קשור בשרשרת 
              

583.30  

01.12.216 
אשפתון בטון דגם "מצדה מיכל פלסטי" בגמר 

 יח' חשוף/גרנוליט 
              

838.85  

01.12.217 
אשפתון בטון דגם "מצדה מיכל מתכת" בגמר 

 יח' חשוף/גרנוליט 
              

961.40  

01.12.218 
אשפתון בטון דגם "גמלא" בגמר חשוף/גרנוליט 

 יח' של
              

899.65  

01.12.219 

אשפתון בטון דגם "חצר עגול" בגמר 
טה ומיכל מפח חשוף/גרנוליט הכולל מכסה נירוס

 יח' מגולוון קשור בשרשרת 
              

755.25  

 יח' אשפתון בטון דגם "גחלים" בגמר חשוף/בזלת של  01.12.220
           

1,096.30  

 יח' 22/45מיכל פנימי לאשפתון מפח מגלוון בנפח  01.12.221
              

117.80  

 יח' ליטר,  01.12.222
              

192.85  

01.12.223 
 22/45מכסה מאפרה מנירוסטה לאשפתון בנפח 

 יח' ליטר, 
              

139.65  

01.12.224 
 75מכסה מאפרה מנירוסטה לאשפתון בנפח 

 יח' ליטר, 
              

191.90  

01.12.225 

( בגמר 24אשפתון בטון דגם "משושה" )צלע 
סטה חשוף/גוון כלשהו/גרנוליט הכולל מכסה נירו

 יח' ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת 
              

503.50  

01.12.226 
אשפתון בטון בגמר חשוף/גוון כלשהו/גרנוליט דגם 

 יח' "גינה" 
              

453.15  
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01.12.227 
" עם טבעת מתכת 80אשפתון בטון דגם "אשפתון 

 יח' בגמר חשוף/גווף כלשהו/גרנוליט 
              

503.50  

01.12.228 
" עם מאפרה 80אשפתון בטון דגם "אשפתון 

 יח' בגמר חשוף/גוון כלשהו/גרנוליט 
              

593.75  

 יח' אשפתון בטון דגם "דרומי"  01.12.229
           

1,056.40  

01.12.230 
אשפתון בטון דגם "וילה" עם טבעת בגמר חשוף 

 יח' בצבע אפור של 
           

1,308.15  

01.12.231 
אשפתון בטון דגם "וילה עם טבעת בגמר בגוון 

 יח' כלשהו/גרנוליט 
           

1,129.55  

 יח' אשפתון דגם "חמניה"  01.12.232
              

552.90  

 יח' אשפתון דגם "תמר" ת 01.12.233
              

955.70  

 יח' אשפתון דגם "סחלב"  01.12.234
              

654.55  

01.12.235 
תוספת לאשפתון מכל הסוגים עבור גימור 

 יח' )סטוןווש(/צמנט לבןSWכורכרית /
              

118.75  

01.12.236 

" 2מתקן לקשירת אופניים מצינור נירוסטה בקוטר 
כולל עיגון לקרקע באמצעות יסוד בטון והחזרת 

 יח' השטח לקדמותו
           

1,045.00  

    -                       שונות 01.12.237

 יח' לוח מודעות מדגם "מצדה" ת  
           

2,817.70  

01.12.241 
לוח הנצחה מלבני אופקי מגרנוליט/בטון במידות  

 יח' ס"מ  100/65
           

1,788.85  

 יח' תוספת של לוח שיש חקוק ללוח הנצחה מלבני  01.12.242
           

1,907.60  

01.12.243 

מ' בין אזור  2מ' ובגובה  3ביצוע פרגודים ברוחב 
העבודה לאזור הולכי הרגל. הפרגודים עשויים 
ממסגרות מתכת מגולוונות ומילוי דנפלון בגוון 

בסיסי בטון בגודל  2עפ"י בחירת המזמין, כולל 
ס"מ עם ידיות הרמה לייצוב הפרגודים  50/50/20

הכל עפ"י פרט.  וכולל תמיכות צידיות עפ"י הצורך
המחיר כולל הצבה, אחזקה והעברת הפרגודים 

 יח' ממקום למקום לאורך תקופת פרוייקט.
           

1,349.00  

01.12.247 
( צבעוני מבד/פוליאסטר ברוחב BANNERבאנר )

 מטר מ' לרבות התקנה ומתיחה 1.5עד 
              

237.50  

01.12.248 

ם בחוטי רשת צל מסיבים סינטטים שזורי
צל לבן  90%אלומיניום מאוווררת משכבה אחת 

כולל תפירה, אביזרי חיבור מפליז והרכבה 
)עמודים תומכים וכבלי מתיחה/קשירה ימדדו 

  38.00                מ"ר בניפרד(

01.12.249 
על פי תקן מתקני חול דיונות נקי לארגזי חול 

  90.00                "קמ משחק.

01.12.250 
 450משטחי גומי יצוק לבלימת הולם מגובה עד 

 מ"ר ס"מ כולל אישור מכון התקנים
              

190.00  

  81.70                מ"ק חצץ בגודל כלשהו לרבות פיזור בשכבות 01.12.251
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01.12.252 
מ"מ  בעובי  1-2מצע לגן משחקים מסוג גרעינית 

 מ"ק כלשהו
              

251.75  

01.12.253 

ציפוי רצפות בטון )דק( בלוחות עץ מאורן פיני 
 3ס"מ, במרווחים של  4.5X15מובחר במידות 

מ"מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני 
ס"מ על גבי  60ס"מ )ליגרים( כל  5X10במידות 

הגבהות מעץ לפילוס. המחיר כולל אימפרגנציה 
 מ"ר .316ואביזרי חיבור מנירוסטה 

              
457.90  

01.12.254 
צביעת מתקן משחקים קטן )עלות יצרן עד 

 יח' ( על פי הנחיות היצרן₪ 50,000
              

570.00  

01.12.255 
 120,000צביעת מתקן משחקים )עלות יצרן עד 

 יח' ( על פי הנחיות היצרן₪
           

1,045.00  

01.12.256 
 200,000יצרן עד צביעת מתקן משחקים )עלות 

 יח' ( על פי הנחיות היצרן.₪
           

1,235.00  

    -                       עבודת כח אדם ברג'י 01.13תת פרק  01.12.257

01.13.001 

 חזקת שטח מסלול הליכהא
)ניקיון ,גיזום ,פינוי אשפתונים, אחזקת טיפול  

ותיקון מערכת השקיה ( הכל לפי הוראות מנהל 
  33.00                ש"ע ודההעב

01.13.002 

  עבודת פועל מקצועי
לצוות גינון )כולל ציוד שנדרש לרבות רכב( והכל 

  60.00                ש"ע ע"פ הוראות מנהל העבודה

  28.50                ש"ע עבודת פועל בלתי מקצועי 01.13.003

 ש"ע עבודת צוות לריתוך והנחת צינורות 01.13.004
              

190.00  

 ש"ע עבודת צוות הנחת צינורות לרבות רתכת 01.13.005
              

209.00  

01.13.006 

סטים  2כולל עבודת משרד והפקה  -מודד מוסמך 
של מפות מדידה וכן קבלת נתוני המדידה במדיה 

 י"ע מגנטית.
           

1,805.00  

  47.50                ש"ע מכני ברג'יפועל מקצועי + כלי  01.13.007

 ש"ע עוזר מודד ברג'י 01.13.008
              

114.00  

01.13.009 
מנהל עבודה / ראש צוות ברג'י מוסמך ע"י משרד 

  54.15                ש"ע העבודה

01.13.010 

מההיקף  3.15%תכנוון נוף אדריכלי ברג'י )
מ( אחוז קבוע. הכספי של העבודות )לא כולל מע,

הכנת  -כולל ביצוע הפעולות הבאות: תכנון מוקדם
תכנון פיתוח גינון  -חלופות. תכנון מפורט 

והשקיה, פרטי העבודה, פרטים, כתבי כמויות וכל 
סטים של  3הדרוש לביצוע העבודה כולל הפקת 

 -תוכניות + ע"ג מדיה מגנטית. פיקוח על העבודה
  0.03                  קומפ' כל שיידרש.פיקוח עליון. השתתפות בדיונים כ

01.13.011 

תכנון, יועצים מיוחדים עפ"י צורך כגון: 
קונסטרוקטור, יועץ כבישים, תנועה, בטיחות, 

 ש"ע חשמל וכו' )מחיר קבוע(.
              

209.00  

 ש"ע פיקוח הנדסי / אדריכלי צמוד )מחיר קבוע( 01.13.012
              

209.00  
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01.13.011 

גוזם מומחה בטיפוס/סנפלינג כולל איש צוות 
קרקע, כולל ריכוז הגזם לנקודת איסוף גזם 

 י"ע הסמוכה לאתר.
           

2,660.00  

 ש"ע מסגר ברג'י 01.13.012
              

147.25  

 ש"ע אינסטלטור ברג'י 01.13.013
              

152.00  

    -                       ת ציוד מכני הנדסי ברג'יעבוד 01.14תת פרק  01.13.014

 

 השקייה -פרק

 
 
 

התחברות למקור מים עירוני  לפי פרט כולל כל 
ות והחלקים הדרושים , כולל עמידה בדרישות העבוד

 הרשות המקומית כולל תאום עם ספק המים
  מחיר בש''ח   הערה 

 1,660.00 1 קומפ 1התחברות למקור מים בקוטר  " 01.16.001

 2,100.00 1 קומפ 1.5התחברות למקור מים בקוטר  " 01.16.002

 2,500.00 1 קומפ 2התחברות למקור מים בקוטר  " 01.16.003

  

לפי סטנדרטי  /הידראוליראש מערכת  השקיה חשמלי
כולל בין ההיתר מגוף ראשי ידני, משחרר אויר,  פרט

מד מים,מגוף חשמלי/הידראולי/ ברונזה ראשי, 
מסננים, מקטין לחץ, ווסת לחץ, מניפולד מודולארי 

"פלסאון" או ש"ע, כולל התקנה  וכל החלקים 
מגופי  לא כוללה. והעבודות הדרושים להפעלה תקינ

ההפעלות, בקר השקיה וארון הגנה                                                                              
     הערה )ראש מערכת חד קווי יבנה לפי פרט זה(.

01.17.001 
חשמלי / עם מגוף ראשי   3/4ראש מערכת בקוטר "

 2,080.00 1 קומפ  הידראולי פלסטי

01.17.002 
/ עם מגוף ראשי  חשמלי   1ראש מערכת בקוטר "

 2,578.00 1 קומפ הידראולי פלסטי

01.17.003 
/ עם מגוף ראשי  חשמלי   1.5ראש מערכת בקוטר "

 4,295.00 1 קומפ הידראולי פלסטי

01.17.004 
עם מגוף ראשי   2ראש מערכת בקוטר "

 7,442.00 1 קומפ פלסטיק הידראוליחשמלי/

01.17.005 
עם מגוף ראשי  הידראולי  1ראש מערכת בקוטר "

 3,075.00 1 קומפ ברונזה 

01.17.006 
עם מגוף ראשי  הידראולי  1.5ראש מערכת בקוטר "

 4,200.00 1 קומפ ברונזה 

01.17.007 
עם מגוף ראשי  הידראולי  2ראש מערכת בקוטר "

 3,317.00 1 קומפ ברונזה 

01.17.008 

והובלה כל שהוא יים בקוטר פרוק ראש מערכת ק
 טייבהלמחסני העיריה או למקום אחר בתחומי העיר 

 600.00 1 קומפ לפי הוראת המפקח

 

הוספת הפעלה לראש מערכת   כולל מגוף , זקף 
ואביזרי חבור וכל החלקים הדרושים להפעלה תקינה 

   1 הערה ולפי פרט ראש מערכת

01.18.001 
כולל  הידראוליק/הוספת  מגוף הפעלה חשמלי פלסטי

 259.00 1 קומפ  1רקורד   קוטר  "
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01.18.002 
כולל  הידראוליהוספת  מגוף הפעלה חשמלי פלסטיק/

 506.00 1 קומפ  1.5רקורד   קוטר  "

01.18.003 
 הידראוליתוספת עבור  מגוף הפעלה החשמלי/

 608.00 1 קומפ  2פלסטיק  כולל רקורד  קוטר  "

01.18.004 
פעלה הידראולי ברונזה כולל ברזון הוספת  מגוף ה

 475.00 1 קומפ  1תלת דרכי ורקורד   קוטר  "

01.18.005 
הוספת  מגוף הפעלה הידראולי ברונזה כולל ברזון 

 800.00 1 קומפ  1.5תלת דרכי ורקורד   קוטר  "

01.18.006 
הוספת  מגוף הפעלה הידראולי ברונזה כולל ברזון 

 800.00 1 קומפ  2תלת דרכי ורקורד   קוטר  "

  

הוספת מסנן ו/או ווסת לחץ להשקיה בטפטוף כולל כל 
החלקים והעבודות לשילוב האביזר בראש המערכת 

   1 הערה לפי התכנית

 75.00 1 קומפ  3/4הוספת  מסנן  בקוטר  " 01.19.001

 285.00 1 קומפ  1הוספת  מסנן  בקוטר  " 01.19.002

 400.00 1 קומפ  1.5"  הוספת  מסנן  בקוטר 01.19.003

 940.00 1 קומפ ארוך סופר  1.5הוספת  מסנן  בקוטר  " 01.19.004

 1,210.00 1 קומפ  2הוספת  מסנן  בקוטר  " 01.19.005

 120.00 1 קומפ 3/4הוספת ווסת לחץ בקוטר " 01.19.006

 240.00 1 קומפ 1הוספת ווסת לחץ בקוטר " 01.19.007

 540.00 1 קומפ 1.5לחץ בקוטר "הוספת ווסת  01.19.008

 1,150.00 1 קומפ בראוקמן  2הוספת ווסת לחץ בקוטר " 01.19.009

  
ארונות הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין   

מסוג בלומגארד תוצרת אורליט או תוצרת פלסגן או 
ש"ע  מאושר כולל מסגרת ליציקה  ומנעול אחיד . 

ד )"סוקול"( לפי כולל הספקה והתקנה בשטח .      מס
     הערה דרישה יתומחר לחוד. 

01.20.001 
 -עומק  60 -רוחב 85 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 2,250.00 1 קומפ 32

01.20.002 
 -עומק  80 -רוחב 85 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 2,450.00 1 קומפ 32

01.20.003 
 -עומק  111 -רוחב 85 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 3,000.00 1 קומפ 32

01.20.004 
 -עומק  80 -רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 3,300.00 1 קומפ 32

01.20.005 
  111 -רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 3,400.00 1 קומפ 32 -עומק

01.20.006 
  137 -רוחב 133 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 5,000.00 1 קומפ 42 -עומק

01.20.007 
  113 -רוחב 125 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 4,500.00 1 קומפ 47 -עומק

01.20.008 
 -עומק  85 -רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 5,901.00 1 קומפ 40

01.20.009 
  110 -רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 6,100.00 1 קומפ 40 -עומק

01.20.010 
  158 -רוחב 110 -ה מידות בס"מ  גובהארון הגנ

 8,353.00 1 קומפ 40 -עומק
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01.20.011 
  185 -רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 10,970.00 1 קומפ 40 -עומק

01.20.012 
  221-רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 10,536.00 1 קומפ 40 -עומק

01.20.013 
  110 -רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 6,260.00 1 קומפ 52 -עומק

01.20.014 
  158 -רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 7,297.00 1 קומפ 50 -עומק

01.20.015 
  185 -רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 10,536.00 1 קומפ 52 -עומק

01.20.016 
  221-רוחב 110 -ארון הגנה מידות בס"מ  גובה

 10,882.00 1 קומפ 52 -מקעו

  
בסיס לארון הגנה מפוליאסטר משוריין )"סוקול(  כולל 

     הערה התקנה ויצוב המסד בבטון

 1,025.00 1 קומפ ס"מ 33.6/61.1/31.5מסד כנ"ל במידות  01.21.001

 1,100.00 1 קומפ ס"מ 33.6/80.6/31.5מסד כנ"ל במידות  01.21.002

 1,275.00 1 קומפ ס"מ 33.6/113.6/31.5ות מסד כנ"ל במיד 01.21.003

 1,275.00 1 קומפ ס"מ 33.6/125.6/31.5מסד כנ"ל במידות  01.21.004

 1,400.00 1 קומפ ס"מ 33.6/133.5/31.5מסד כנ"ל במידות  01.21.005

ארגזי הגנה אופקיים לראש מערכת מפלסטיק   
ממוחזר תוצרת  פלסגן או ש"ע  מאושר כולל   מנעול 

     הערה ד . כולל הספקה והתקנה בשטח אחי

01.22.001 
  40 -רוחב   50 -ארגז הגנה מידות בס"מ  אורך

 1,043.00 1 קומפ 40 -גובה

01.22.002 
 -גובה 40 -רוחב   50 -ארגז הגנה מידות בס"מ  אורך

 1,210.00 1 קומפ 50

01.22.003 
 -גובה  40 -רוחב  90 -ארגז הגנה מידות בס"מ  אורך

 1,564.00 1 קומפ 50

01.22.004 
גובה   60 -רוחב  90 -ארגז הגנה מידות בס"מ  אורך

 2,378.00 1 קומפ 50 -

01.22.005 
  60 -רוחב  120 -ארגז הגנה מידות בס"מ  אורך

 2,720.00 1 קומפ 50 -גובה

01.22.006 
  80 -רוחב  120 -ארגז הגנה מידות בס"מ  אורך

 3,278.00 1 קומפ 60 -גובה

01.22.007 
  120 -רוחב  120 -ארגז הגנה מידות בס"מ  אורך

 4,113.00 1 קומפ 50 -גובה

01.22.008 
  90 -רוחב  160 -ארגז הגנה מידות בס"מ  אורך 

 4,758.00 1 קומפ 60 -גובה

  

הספקה והתקנה של חבק נגד ונדאליזם מפח מגולוון 
ס"מ, כולל צירים ומנעול  25מ"מ וברוחב  3בעובי 

     הערה עם מפתח אחיד  והתאמה לארון הגנה.מחוסם 

 850.00 1 קומפ 60X33במידות חבק הגנה  01.23.001

 930.00 1 קומפ 80X33במידות חבק הגנה  01.23.002

 1,021.00 1 קומפ 110X33במידות חבק הגנה  01.23.003

 1,330.00 1 קומפ 135X42במידות חבק הגנה  01.23.004

 1,600.00 1 קומפ 160X47במידות חבק הגנה  01.23.005
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הספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של בקר 
השקיה  תוצרת גלקון או ש"ע כולל סוללה, קופסת 
הגנה, ואחריות לשנה כולל כל החלקים והעבודות 

     הערה הדרושים לפעולה תקינה של המערכת

 800.00 1 קומפ )מקומי( AC / DCהפעלות   4 -כנ"ל בקר ל 01.24.001

 1,210.00 1 קומפ )מקומי(AC / DCהפעלות  6 -כנ"ל בקר ל 01.24.002

 1,520.00 1 קומפ )מקומי(AC / DCהפעלות   9 -כנ"ל בקר ל 01.24.003

 1,780.00 1 קומפ )מקומי(AC / DCהפעלות  12-כנ"ל בקר ל 01.24.004

 620.00 1 קומפ )מקומי(בקר חד קווי בקר בלבד ללא מגוף 01.24.005

01.24.006 
-1בקר חד קווי בקר כולל מגוף חשמלי  בקוטר "

 760.00 1 קומפ )מקומי(3/4"

01.24.007 
-2בקר חד קווי בקר כולל מגוף חשמלי  בקוטר "

 1,225.00 1 קומפ )מקומי(1.5"

  

הספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של בקר 
השקיה  לשליטה מרחוק  תוצרת אגם או מוטורולה או 

, מטען וחבק נגד ונדליזם ופסת הגנהש"ע כולל ק
וסוללה, מתאם קשורת,ואחריות לשנה. כולל כל 
החלקים והעבודות הדרושים לפעולה תקינה של 

     הערה המערכת

 6,750.00 1 קומפ )שליטה מרחוק( (1+1מגופים   ) 2 -כנ"ל בקר ל 01.25.001

מפקו )שליטה מרחוק( (1+3מגופים   ) 4 -כנ"ל בקר ל 01.25.002  1 7,650.00 

01.25.003 
)שליטה מרחוק(  (1+7מגופים   ) 8 -כנ"ל בקר ל

 9,200.00 1 קומפ )שליטה מרחוק(

 10,700.00 1 קומפ )שליטה מרחוק( (1+11מגופים   ) 12 -כנ"ל בקר ל 01.25.004

 11,650.00 1 קומפ )שליטה מרחוק( (1+15מגופים   ) 16 -כנ"ל בקר ל 01.25.005

01.25.006 

או ש"ע  Mספקה והתקנה של בקר מרכזי אירינט ה
כולל תקשורת כפולה למערכת הבקרה וליחידות 

הקצהכולל אינטגרציה ואחריות לשנה כולל כל 
 28,000.00 1 קומפ העבודות והחלקים לפעולה תקינה של המערכת..

01.25.007 

מותקן ע"ג סרגל כולל   DC/ACסולונואיד  תלת דרכי  
וף וחיווט לבקר ההשקיה למג הידראוליחיבור 

 315.00 1 קומפ להפעלה תקינה .

01.25.008 

 10התחברות למקור מתח/עמוד תאורה במרחק עד 
מטר כולל חפירה, שרוול, עבודת חשמלאי, מטען 

ואביזרי חיבור. כולל אחריות ושרות  NYY,כבל 
 915.00 1 קומפ לשנה.

01.25.009 

 ע"ג מנשא 10Wאספקה והתקנה של תא סולארי 
מגולוון, כולל יציקת בטון, כולל אחריות  2ותורן "

 1,870.00 1 קומפ ושרות לשנה.

01.25.010 

הסכם שרות  שנתי ליחידת קצה כל שהיא, כולל 
סולונואידים, כולל תיקוני מעבדה ועבודות טכנאי  

בשטח עד לפעולה מושלמת של המערכת. התיקון 
 915.00 1 קומפ ל.שעות שאינם שבתות ומועדי  ישרא 48יתבצע תוך 

01.25.011 

הסכם שרות שנתי למרכז מנהל  כולל תקוני מעבדה 
ועבודות טכנאי עד לפעולה מושלמת של המערכת. 

שעות לא כולל שבתות ומועדי  48התיקון יבוצע תוך 
 2,500.00 1 קומפ ישראל.

  
צנרת פוליאתילן כולל חפירה, פריסת הצנרת, וכיסוי. 

     הערה עם תו תקן.כולל מחברי צנרת הברגה 
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 3.98 1 מ''א 4מ"מ   דרג  16צינור  בקוטר  01.26.001

 5.18 1 מ''א 6מ"מ   דרג  16צינור  בקוטר  01.26.002

 6.21 1 מ''א 10מ"מ   דרג  16צינור  בקוטר  01.26.003

 7.25 1 מ''א 4מ"מ   דרג  25צינור  בקוטר  01.26.004

 8.28 1 מ''א 6דרג   מ"מ  25צינור  בקוטר  01.26.005

 9.32 1 מ''א 10מ"מ   דרג  25צינור  בקוטר  01.26.006

 8.28 1 מ''א 4מ"מ   דרג  32צינור  בקוטר  01.26.007

 13.46 1 מ''א 6מ"מ   דרג  32צינור  בקוטר  01.26.008

 14.49 1 מ''א 10מ"מ   דרג  32צינור  בקוטר  01.26.009

 11.39 1 מ''א 4"מ   דרג מ 40צינור  בקוטר  01.26.010

 14.49 1 מ''א 6מ"מ   דרג  40צינור  בקוטר  01.26.011

 15.53 1 מ''א 10מ"מ   דרג  40צינור  בקוטר  01.26.012

 17.60 1 מ''א 4מ"מ   דרג  50צינור  בקוטר  01.26.013

 19.67 1 מ''א 6מ"מ   דרג  50צינור  בקוטר  01.26.014

 31.50 1 מ''א 10מ"מ   דרג  50 צינור  בקוטר 01.26.015

 23.81 1 מ''א 4מ"מ   דרג  63צינור  בקוטר  01.26.016

 33.12 1 מ''א 6מ"מ   דרג  63צינור  בקוטר  01.26.017

 41.40 1 מ''א 10מ"מ   דרג  63צינור  בקוטר  01.26.018

 35.19 1 מ''א 4מ"מ   דרג  75צינור  בקוטר  01.26.019

 44.51 1 מ''א 6מ"מ   דרג  75בקוטר  צינור  01.26.020

 55.89 1 מ''א 10מ"מ   דרג  75צינור  בקוטר  01.26.021

 61.07 1 מ''א 6מ"מ   דרג  90צינור  בקוטר  01.26.022

 70.38 1 מ''א 10מ"מ   דרג  90צינור  בקוטר  01.26.023

 70.38 1 מ''א 6מ"מ   דרג  110צינור  בקוטר  01.26.024

 80.73 1 מ''א 10מ"מ   דרג  110צינור  בקוטר  01.26.025

  

 16צינור טפטוף אינטגראלי מווסת בצבע חום .בקוטר 
ל"ש כולל מחברי הברגה  1.6ממ , ספיקת הטפטפת 

     הערה מטר 2כולל יתדות יצוב כל 

 5.00 1 מ''א ס"מ 30-50צינור טפטוף  מרווח בין הטפטפות    01.27.001

 4.35 1 מ''א ס"מ 90-60טוף  מרווח בין הטפטפות   צינור טפ 01.27.002

 4.00 1 מ''א ס"מ 200-100צינור טפטוף  מרווח בין הטפטפות    01.27.003

01.27.004 
-6טבעת  טפטוף  לפי פרט כולל   -פרט השקיית עץ 

 25.00 1 יח יתדות ייצוב ומחבר טי הברגה 3טפטפות כולל  10

01.27.005 

או זית בוגר טבעת טפטוף     דקל -פרט השקיית עץ 
יתדות ייצוב  3טפטפות כולל  11-20לפי פרט כולל 

 40.00 1 יח ומחבר טי הברגה

  

 20צינור טפטוף אינטגראלי מווסת בצבע חום .בקוטר 
ל"ש כולל מחברי הברגה  1.6ממ , ספיקת הטפטפת 

     הערה מטר 2כולל יתדות יצוב כל 

 9.00 1 מ''א ס"מ 30-50ין הטפטפות   צינור טפטוף  מרווח ב 01.28.001

 6.63 1 מ''א ס"מ 90-60צינור טפטוף  מרווח בין הטפטפות    01.28.002

 6.08 1 מ''א ס"מ 200-100צינור טפטוף  מרווח בין הטפטפות    01.28.003

  
ממטיר / מתז גיחה להשקית מדשאות כולל פיה לפי 

     הערה .התוכנית, כולל אביזרי חיבור, התקנה וכיוון

01.29.001 
תוצרת הנטר או ש"ע  כולל פיה לפי   PSמתז גיחה  

 63.00 1 יח תכנית 
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01.29.002 
תוצרת הנטר או ש"ע  כולל פיה   PGPממטיר גיחה  

 111.00 1 יח לפי תכנית 

01.29.003 
תוצרת הנטר או ש"ע  גובה    PGJממטיר  גיחה  

 82.00 1 יח ס"מ כולל פיה לפי תכנית  10גיחה 

01.29.004 
פלסטי תוצרת הנטר או ש"ע    I-20ממטיר גיחה   

 120.00 1 יח כולל פיה לפי תכנית 

01.29.005 
נירוסטה תוצרת הנטר או ש"ע    I-20ממטיר גיחה   

 130.00 1 יח ס"מ כולל פיה לפי תכנית  10גובה גיחה 

01.29.006 
פלסטי תוצרת הנטר או ש"ע    I-25ממטיר גיחה  

 280.00 1 יח ל פיה לפי תכנית כול

01.29.007 
נירוסטה תוצרת הנטר או ש"ע    I-25ממטיר גיחה   

 330.00 1 יח ס"מ כולל פיה לפי תכנית  10גובה גיחה 

01.29.008 
נירוסטה תוצרת הנטר או ש"ע    I-25ממטיר גיחה   

 410.00 1 יח ס"מ כולל פיה לפי תכנית  15גובה גיחה 

01.29.009 
נירוסטה תוצרת הנטר או ש"ע    I-40ר גיחה   ממטי

 500.00 1 יח ס"מ כולל פיה לפי תכנית  10גובה גיחה 

01.29.010 
נירוסטה תוצרת הנטר או ש"ע    I-40ממטיר גיחה   

 560.00 1 יח ס"מ כולל פיה לפי תכנית  15גובה גיחה 

01.29.011 

מווסת עם אלנגר תוצרת   PRS40ממטיר גיחה   
-MPס"מ כולל פיה  10ש"ע  גובה גיחה  הנטר או

ROTATOR  96.00 1 יח לפי תכנית 

01.29.012 

תוצרת הנטר או ש"ע    PRO-SPRAYממטיר גיחה   
לפי  MP-ROTATORס"מ כולל פיה  10גובה גיחה 

 80.00 1 יח תכנית 

01.29.013 
-3/4הוספת אל נגר חצוני מתכוונן לממטיר בקוטר "

 28.00 1 יח 1/2"

  

ול להעברת צנרת השקיה מתחת למדרכה או שרו
או פלדה לפי התוכנית  PVCאו  PEמיסעה עשוי מ 

כולל חוט משיכה, כולל חפירה הטמנה וכיסוי, כולל 
     הערה סימון מיקום השרוול ואטימת הקצוות .

 18.30 1 מ''א .6מ"מ  דרג   50בקוטר    PEשרוול   01.30.001

 29.00 1 מ''א .10מ"מ  דרג   50 בקוטר   PEשרוול    01.30.002

 31.00 1 מ''א .6מ"מ  דרג   63בקוטר    PEשרוול   01.30.003

 40.00 1 מ''א .10מ"מ  דרג   63בקוטר    PEשרוול    01.30.004

 43.00 1 מ''א .6מ"מ  דרג   75בקוטר    PEשרוול   01.30.005

'אמ' .10מ"מ  דרג   75בקוטר    PEשרוול    01.30.006  1 53.00 

 58.00 1 מ''א .6מ"מ  דרג   90בקוטר    PEשרוול   01.30.007

 67.00 1 מ''א .10מ"מ  דרג   90בקוטר    PEשרוול    01.30.008

 67.00 1 מ''א .6מ"מ  דרג   110בקוטר    PEשרוול   01.30.009

 77.00 1 מ''א .10מ"מ  דרג   110בקוטר    PEשרוול    01.30.010

 32.63 1 מ''א .6מ"מ  דרג  110בקוטר  PVCשרוול   01.30.011

 72.90 1 מ''א .12.5מ"מ  דרג  110בקוטר  PVCשרוול   01.30.012

 69.30 1 מ''א .6מ"מ  דרג  160בקוטר  PVCשרוול   01.30.013

 105.30 1 מ''א .12.5מ"מ  דרג  160בקוטר  PVCשרוול   01.30.014

 107.10 1 מ''א .6מ"מ  דרג  200בקוטר  PVCשרוול   01.30.015

 160.20 1 מ''א .12.5מ"מ  דרג  200בקוטר  PVCשרוול   01.30.016
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01.30.017 
יום עבודה של שוטר משטרת ישראל להכוונת תנועה 

 1,200.00 1 י''ע בעת פתיחת כבישים לצורך הנחת צנרת

01.30.018 
פתיחה זהירה של  כביש/ריצוף, לצורך הנחת שרוול 

 200.00 1 מ''א ת המצב לקדמותווהחזר

 

שוחות בקרה מבטון טרום עם מכסה ועליו כיתוב 
 \   הערה "השקיה" לפי פרט 

 1,650.00 1 יח ס"מ. 60ס"מ ובעומק עד  80שוחה בקוטר   01.31.001

 3,355.00 1 יח ס"מ. 100ס"מ ובעומק עד  100שוחה בקוטר   01.31.002

 

ון  כולל פרטי השקיה המותקנים בשטח הגינ
התחברות מערכת ההשקיה כולל תא הגנה לפי 

     הערה התוכנית

 364.00 1 קומפ 3/4"-1פרט ברז שטיפה בקוטר " 01.32.001

 468.00 1 קומפ 1פרט וסת לחץ " 01.32.002

 1,092.00 1 קומפ 1.5פרט וסת לחץ " 01.32.003

 403.00 1 קומפ 1פרט משחרר אויר " 01.32.004

  

קיה המורכבים בראשי המערכת לצורך אביזרי הש
תחזוקה/תיקונים. כולל שילוב האביזר בראש 

המערכת לפעולה תקינה.  כל החלקים עם תו תקן 
     הערה ישראלי.

 165.00 1 יח 3/4ברז אלכסון " 01.33.001

 165.00 1 יח 1ברז אלכסון " 01.33.002

 399.00 1 יח 1.5ברז אלכסון " 01.33.003

 421.00 1 יח 2ברז אלכסון " 01.33.004

 64.20 1 יח 3/4ברז כדורי " 01.33.005

 90.95 1 יח 1ברז כדורי" 01.33.006

 181.90 1 יח 1.5ברז כדורי " 01.33.007

 214.00 1 יח 2ברז כדורי " 01.33.008

 56.00 1 יח 3/4ברז גן " 01.33.009

 450.00 1 יח מתכת 3/4מקטין לחץ "  01.33.010

 600.00 1 יח מתכת 1מקטין לחץ " 01.33.011

 1,000.00 1 יח מתכת 1.5מקטין לחץ " 01.33.012

 1,150.00 1 יח מתכת 2מקטין לחץ " 01.33.013

 146.00 1 יח אוטומאטי משולב 1משחרר אויר " 01.33.014

 764.00 1 יח אוטומאטי משולב 2משחרר אויר " 01.33.015

 150.00 1 יח 3/4"-1פלסטיק " הידראולימגוף חשמלי/ 01.33.016

 345.00 1 יח 1.5פלסטיק " הידראולימגוף חשמלי/ 01.33.017

 345.00 1 יח 2פלסטיק " הידראולימגוף חשמלי/ 01.33.018

 590.00 1 יח 1ברונזה " הידראולימגוף  01.33.019

 1,133.00 1 יח 1.5ברונזה " הידראולימגוף  01.33.020

 1,059.00 1 יח 2ברונזה " ליהידראומגוף  01.33.021

 419.00 1 יח עם פלט חשמלי  1מד מים רב זירמי " 01.33.022

 1,000.00 1 יח עם פלט חשמלי  1.5מד מים רב זירמי " 01.33.023

 1,200.00 1 יח עם פלט חשמלי  2מד מים רב זירמי  " 01.33.024

 75.00 1 יח  3/4מסנן  " 01.33.025

 285.00 1 יח שחור 1מסנן  " 01.33.026

 400.00 1 יח 1.5מסנן  " 01.33.027
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 1,210.00 1 יח 2מסנן " 01.33.028

 143.00 1 יח אטמוספרות 10מד לחץ גלצרין  01.33.029

 133.00 1 יח מסנן פומית )אצבע( למי פיקוד 01.33.030

 1.70 1 מ''א מ"מ כולל מחברים 8צינורית פיקוד  01.33.031

 185.00 1 יח תלת דרכי להתקנה/החלפה ע"ג מגוף הידראולי ברזון 01.33.032

 296.00 1 קומפ קופסת הגנה ממתכת לבקר חד קווי כולל מנעול אחיד 01.33.033

01.33.034 
ליטר כולל כל החיברים  100מיכל דשן בנפח 

 670.00 1 קומפ הדרושים והטמנת המיכל בקרקע

 800.00 1 קומפ ליטר 200כג"ל אבל בנפח  01.33.035

 995.00 1 קומפ ליטר 500כג"ל אבל בנפח  01.33.036

 1,290.00 1 קומפ ליטר  2500משאבת דשן הידראולית דוגמת "תפן" ל  01.33.037

 2,590.00 1 קומפ ליטר  5000משכבת דשן הידראולית דוגמת "תפן" ל  01.33.038

 450.00 1 קומפ   3/4"-1מז"ח בקוטר  " 01.33.039

 2,000.00 1 קומפ 1.5"-2מז"ח  בקוטר  " 01.33.040

 450.00 1 קומפ בדיקת מז"ח ע"י בודק מורשה 01.33.041
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 ט'נספח 

 המציע הצעת

 

 לכבוד

 "(רייהיהע)" טייבהעיריית 

 01805/2' מס פומבי מכרז                                                              

 טייבהאחזקה שוטפת של שטחי גינון ציבוריים בתחום העיר 

 .", שם המכרז ושם המציעהמציעבאופן ברור "הצעת  מצויןמסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה, עליה 

 אצל ____________של תפקיד ממלא שהנני________ ז.ת________, מ''הח אני .1
 הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי בזה מצהיר "(,המציע" - להלן) ______________

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם  ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים
__________________________ )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז 

ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב  השירותיםומפרט 
ת הציוד אלהעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות 

ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע 
העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, 

 ן:כדלהל
 

 הצעת המציע .2
אשר יעניק  ח'נספח המצויינים במחירון המצורף למכרז זה על המציע למלא את אחוז ההנחה מהמחירים 

 .לעירייה עבור ביצוע העבודות למכרז 
 
 הנחה  % 

  שיעור ההנחה ביחס למחירים הנקובים במחירון

 
 ( אחוז)במילים :__________________________ 

 
 ובמידה, תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה, לעיל המפורטת ציעהמ מטעם המחיר הצעת .1

 יהיה והמציע תקפה תהיה ,להלן המפורטת ההצעה כי ,למציע ידוע .פיה על לפעול מתחייב המציע ותתקבל
 .במכרז מהאמור חלק רק לרכוש יוחלט אם אף, בה הנקובים למחירים מחויב

 ההתקשרות לחוזה כנספח ב"המצ המחירון יצורף, הזוכה כהצעה העירייה ידי על תיבחר המציע שהצעת במקרה .2
 . ממנו נפרד בלתי חלק ויהווה

, מהווים את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעתי ויהוו במחירוןהמחירים המפורטים  .3
 כמפורט במכרז.האמצעים השירותים ואת הבסיס לתוספת או  הפחתה של  

 
 

 לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה! הצעת המחיר מילוי

 

______________                          __________________ 

 המציע וחותמת חתימה        תאריך                

 תאריך:______________
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 2018/05מכרז פומבי מספר 

  אחזקת גינון ברחבי העירביצוע עבודות 
מכרז ניתן , את מסמכי הטייבה גינון ברחבי העירעבודות ביצוע ל  מספקיםעיריית טייבה מודיעה בזאת על רצונה לקבל הצעות 

תמורת סה"כ  15:00 – 10:00ה' בין השעות -ג'-ימים ב'בו 07/02/2018החל מיום , העירייה ביחידת רכשלרכוש ממשרדי 

 סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. ₪ 2500

ניסיון  יבעלנם יהותנאי המכרז, רשאים להשתתף במכרז כל אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל , ללי לגרוע מיתר ב

 , תנאים נוספים מופיעים במסמכי המכרז. גינוןקודם של שלוש שנים  )ברציפות( לפחות בעבודות 

יובהר כי   ₪ 22,500בשיעור של   20/05/2018את ההצעות על פי מכרז זה יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בתוקף עד 

 ות מכרז כנדרש לא תידון בכלל.ברבע הצעה שלא תלווה

 חובה.אינה בכניסה לבניין  עיריית טייבה ,נוכחות  10:00שעה  14/02/2018של המכרז יערך ביום  המשתתפיםמפגש 

 העירייה בלשכת גזבר.  בבנייןלכך  תאת מעטפות המכרז הסגורות ניתן להגיש לתיבה שמיועד

דות קודמות או מומחיותו המקצועית יובהר כי העירייה תהיה רשאית לקחת בחשבון את יכולתו הכספית של המציע , ניסיונו בעב

בעבודות דומות לרבות עמידתו בלוחות זמנים, עוד יובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל 

 . 072-2563400הצעה בכלל והיא רשאית לבטל המכרז , מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, טלפון לבירורים 

 לוח זמנים

 מועד תיאור מס'

 29/01/2018 פרסום המכרז 1

 10:00 14/02/2018 מפגש וסיור קבלנים 2

 10:00 18/02/2018 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה 3

 18:00 25/02/2018 מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה 4

 17:00 28/02/2018 מועד אחרון להגשת הצעות 5

 17:00 28/02/2018 מועד פתיחת ההצעות 6

 

 בכבוד רב,

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור

 ראש העיר
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