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 62/2021מכרז מספר 

 פיקוח וניהול עבודות גינוןלמתן שרותי 

 

 תיאור השירות :

, עם ניסיון חודשים  3של המועצה ל  תחום הגינון אספקת שירותי פיקוח וניהול -

 .אופציה להארכה

  לאגף המוניציפלי )להלן: "הממונה"( המפקח יהיה בכפיפות ישירה -

  בתחום  הגינון ביישובי המועצה.מילוי משימות מקצועיות  -

 והנוי במושבים  ו/או עובדי הגינון  הגינון עבודות קבלניעל פיקוח ובקרה  -

 :כפיפות 

 המפקח יהיה בכפיפות ישירה לאגף המוניציפלי

 היקף השירות :

 עבודה בכל יום.שעות  4בימים ראשון עד חמישי  -

 כישורים ואמצעים:

 חובה -ניסיון בתחום הגינון

 יתרון -2אגרונום / הנדסאי נוף/ גנן סוג -

 בעל רכב צמוד וטלפון נייד -

 תיאור העבודה:

זור התעשייה, כיכרות באחריות המועצה יקוח יתבצע בכל יישובי המועצה, אהפ

 ומוסדות החינוך )להלן: "המושבים"(

 

 העבודה:תיאור 

כל בכפוף לעבודות פינוי הגזם והטיאוט ל חודשיתיכין תכנית עבודה  המפקח .1

על פי ההסכם עם הגינון בהתאם למפרט הטכני ותדירויות העבודה  ניקבל

 .הממונהויעביר את התוכנית לאישור  ובהתאם לחוזיהםהקבלנים השונים 

 בתחום אחזקת הגינון בישובים,המפקח ישמש כנציגו המקצועי של הממונה  .2

 בקרית החינוך, במוסדות החינוך ובאזור התעשייה.

על חשבוניות של קבלני הגינון לאחר ביצוע סיור בשטח  יאשר תשלוםהמפקח  .3

 .ואישור העבודה

 המפקח יגיש דוח שבועי ובו יוצגו הפערים בגינון במידה וישנם. .4
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הקמת חממה מקומית לצורכי המועצה השוטפים תוך העסקת בעלי צרכים  .5

 ובכלל.מיוחדים 

 

 הצעת המפקח 

הצעת המפקח כוללת את כל התשומות וההוצאות הכרוכות בביצוע כל שירותיו 

כמפורט דלעיל לרבות דלק, הוצאות נסיעה, שכר עבודה, ביטוח, אחריות מקצועית וצד 

 ג', תנאים סוציאלים של עובדים וכיוצ"ב

 

 כולל מע"מ ___הצעת המפקח היא: ___________________

 חתימה_______________________________

 

 

 כללי:

על הזוכה , רשאית המועצה להעדיף את הצעתו של קבלן תושב בעת ההחלטה 

המועצה או מי שעסקו נמצא בתחומי המועצה, ככל שהצעתו אינה גבוהה ביותר מאשר 

)ובתנאי שישווה  עומת ההצעה הטובה ביותר של קבלן שאינו תושב המקום.ל עד5%

 הצעתו(

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה אחרת והיא 

רשאית להביא בחשבון ניסיון קודם חיובי או שלילי של המועצה או של גופים אחרים 

 איתם עסק המציע.

 להצעה יש לצרף פירוט ניסיון קודם וגופים להם ניתן שירותים דומים 

 089938949מנהלת אגף ישובים בטל'  יש לפנות לאיילת קלימי לפרטים נוספים

  ayelet@sdotnegev.org.ilאו במייל 

 

 במעטפה סגורהבצירוף אישור ניהול ספרים ותעודות יש להגיש את ההצעה 

בשעה  30/06/2021רבעי כ' בתמוז מיום: לתיבת המכרזים של המועצה לא יאוחר 

15:00 

 

 

 

mailto:ayelet@sdotnegev.org.il
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 הסכם 
 

 שנעשה ונחתם ביום ___________ במ.א. שדות נגב 
 

 
 

 שדות נגבהמועצה האזורית  ב י ן:
 מצד אחד  "(המועצה)להלן: "      

 
 

 ____________________ ו ב י ן:
                 ____________________ 
 מצד  שני  "(הקבלן)להלן: "      

 
 

הסכם זה מעיד על כך שהוסכם בין הצדדים, כי הקבלן יעניק למועצה שירותי פיקוח וניהול פעולות 

יישובי המועצה וזאת בהתאם לתפקידים, לתקופה, לתמורה ולשאר התנאים וההוראות בהגינון 

 המפורטים להלן בגוף ההסכם.

 הצהרות הקבלן:

חמשת היישובים בהם  הוא אמור טרם חתימתו על הסכם זה ראה הקבלן, סייר ובדק את כל  .1

 פי הסכם זה, הבין את מטרות ההסכם והנדרש ממנו לביצוען.-לתת שירותיו על

ח האדם, הכלים וכל האמצעים האחרים והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, כ .2

הדרושים למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואם, למיטב הנוהג המקצועי ולשביעות 

 מלא של המועצה.רצונה ה

הקבלן מצהיר בזאת שידוע לו והוא מסכים לכך, כי שירותיו על פי הסכם זה יינתנו על ידו  .3

מעביד ביחס לשירותים -כקבלן עצמאי וכי על כן לא יתקיימו בינו ובין המועצה יחסי עובד

 שיינתנו על ידו על פי הסכם זה.

 מטרות ההסכם ושירותי הקבלן:

עצה שירות פיקוח וניהול על תחום הגינון ביישובי המועצה ן מתחייב להעניק למוהקבל .4

הכלולים בהסכם זה וזאת בהתאם למפרט המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו )להלן 

 "(.המפרט" -
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תקופת ההסכם הינה לשלושה חודשי ניסיון שתחילתם ביום ____________ וסיומם ביום  .5

לשתי תקופות נוספות את תקופת ההסכם _____________, אולם המועצה רשאית להאריך 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.בכל פעם, חודשים נוספים,  9-של

 

 :התמורה

תמורת שירותיו על פי הסכם זה תשלם המועצה לקבלן תמורה חודשית כוללת בסך של  .6

לפני מע"מ. התשלום יבוצע על פי חשבון שיגיש הקבלן למועצה מדי  ₪________________ 

כל חודש ועד ליום ה_____ מתום כל חודש קלנדרי ולאחר שהחשבון ייבדק ויאושר על ידי 

 הממונה.

מוסכם למניעת הספק, כי התמורה הנקובה דלעיל מהווה תשלום מלא וסופי לה זכאי הקבלן  .7

כולל את כל התשומות וההוצאות שיהיו לקבלן לצורך בגין שירותיו על פי הסכם זה והוא 

ביצוע שירותיו על פי ההסכם וללא יוצא מהכלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי 

התמורה דלעיל תכלול, עלויות העסקת עובדי הקבלן, הוצאות נסיעה, דלקי כלים וחומרים 

וכל תשלום או הוצאה אחרת כלשהם, עלות ביטוח חבות מעבידים וצד ג' ואחריות מקצועית 

 מכל מן וסוג שהם.

 ביטוח ואחריות:

הקבלן מתחייב בזאת לבטח את עצמו ואת עובדיו בפני המוסד לביטוח לאומי ובפני כל מוסד  .8

 ורשות לפי כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ידוע לקבלן והוא מסכים לכך שעליו לשם לעובדיו את מלוא  .9

פי הסכמי עבודה קיבוציים וצווי -השכר והתשלומים הנלווים לשכר לפי כל דין, לרבות על

הרחבה החלים על כלל העובדים  במשק ועל ענף עבודה כלשהו  החל על עובדי הקבלן ,כפי 

 עת.   שכל אלו יהיו בתוקף בכל

הקבלן לבדו יישא באחריות המלאה על כל הפסד, נזק וחסרון כיס אשר ייגרמו לו עצמו  .10

לעובדיו, מורשיו ושלוחיו בגין כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע התחייבויות הקבלן לפי 

 הסכם זה.
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 כללי 

היה הסכם זה הינו ההסכם המלא והסופי בכל העניינים המפורטים בו והקשורים אליו ולא י .11

תוקף לכל תוספת או שינוי בהוראות ההסכם, אלא אם כן באה עליהם הסכמת הצדדים בכתב 

 ומראש.

כל ויתור, ארכה או הימנעות מתביעה מצד המועצה, בעניין או לפרק זמן מסוימים, לא ייחשבו  .12

 כתקדים ולא יחייבו בעניין אחר או לפרק זמן נוסף.

רשום וממוען כהלכה, יראו אותה כאילו  כל הודעה שנמסרה על ידי צד למשנהו במכתב .13

 נמסרה לנמען בתוך שבוע ימים מזמן המסירה למשלוח.

 

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 

    ________________                              _________________ 

 הקבלן      מועצה אזורית "שדות נגב"       

 
 


