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לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי 
לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, 

 מקלט ומחלקת רווחה  ביישוב פסוטה
 
 
 
 
 

 
 מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז

 18:00, בשעה  22.09.2022עד ליום 

 (16:00עד  08:30בין השעות  ו-בבין הימים מועצה מקומית פסוטה )של בתיבת המכרזים 
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 מבוא

לקבלת שירותי  8/22מכרז פומבי מס' באמצעות (, פונה "המזמין" –)להלן מועצה מקומית פסוטה  .1

 –להלן ) פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת רווחה  בפסוטה

 "(.המכרז"

"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש מסמכי המכרז" –כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן  .2

 זה את זה.לראותם כמשלימים 

( העומדים המציע"" –או יחיד )להלן  רשום תאגידמציעים שהינם למכרז רשאים להגיש הצעות  .3

 בדרישות המכרז ובתנאיו והמסוגלים לספק את ביצוע העבודות כאמור במסמכי המכרז.

לא תעמוד  למציעיובהר כי השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו אך ורק על ידי המציע הזוכה במכרז וכי  .4

בעצמו  המציעהאפשרות להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר. השירותים יבוצעו על ידי 

 ובאחריותו המקצועית.

 תשומת לב המציעים להוראות המכרז לעניין שימוש בקבלני משנה. .5

 לא יתקיימו יחסי עבודה. ליחידההמציע או מי מנותני השירותים מטעמו  עוד יובהר, כי בין .6

התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח כל  .7

 המצורף למסמכי המכרז.
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 תוכן העניינים

 1 . ...............................................................................................................................................................מבוא

 2 .............................................................................................................................................. העניינים תוכן

 4 ............................................................................................................................................. כלליות הנחיות

 4 ................................................................................................................................. כלליות הוראות .1

 4 ................................................................................................................................ מושגים הגדרות .2

 6 ................................................................................................................ הנדרשים רותיםהשי תמצית .3

 6 ....................................................................................................................המכרז לעריכת זמנים לוח .4

 6 ........................................................................................................................... ההתקשרות תקופת 5.

 7 ................................................................................................................................ בלעדיות היעדר 6.

 7 .......................................................................................................במכרז להשתתפות מוקדמים תנאים 7.

 9 ......................................................................................................הסף תנאי להוכחת נדרשים מסמכים 8.

 10 .............................................................................................................................. נוספות דרישות 9.

 11 ............................................................................................................................ המציע של הצעתו 10.

 12 ............................................................................................................ ..............מחיר הצעתתמורה  11.

 12 ................................................................................................................... והערכתן ההצעות בדיקת 12.

 13 ...................................................................................................... המציע ידי על השירותים מתן תנאי 13.

 13 .............................................................................................הבהרה לשאלות מענה ומתן המכרז פרסום 14.

 15 ......................................................................................................................... ההצעות הגשת אופן 15.

 16 .................................................................................................... למכרז במענה שיוגשו ההצעות תוקף 16.

 17 ....................................................................................................................... והסתייגויות שינויים 17.

 17 .................................................................................................... עניינים ניגוד והיעדר סודיות שמירת 18.

 18 ........................................................................................................................... הזוכה בהצעת עיון 19.

 18 ................................................................................................................. הזוכה המציע התחייבויות 20.

 20 .................................................................................................................. הבלעדית וטהשיפ סמכות 21.

 20 .............................................................................................................. המזמין מטעם ובקרה פיקוח 22.

 20 ..................................................................................................................... נוספים כשירים בחירת 23.

 20 ............................................................................................................... זה מכרז לפי המשרד זכויות 24.

 22 ............................................................................................................................................ ........נספחים
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 23 .............................................................................................................................. ההצעה חוברת –' א נספח

 24 ..................................................................................................................................... טופס הגשת הצעה  

 27 ....................................................... מינימום ושכר זרים עובדים העסקת בגין הרשעות היעדר בדבר תצהיר – 1'א נספח

 28 ............................................................ מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק הוראות קיום בדבר הצהרה – 2'א נספח

 30 ................................................................................................ במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר – 3'א נספח

 32 ....................................................................................... מקוריות בתוכנות שימוש לעשיית התחייבות – 4'א נספח

 33 ................................................................................................. חתימה מורשי בדבר דין עורך אישור – 5'א נספח

 34 ....................................................................................................... עניינים ניגוד להעדר התחייבות – 6'א נספח

 36 ............................................................................................................ סודיות על לשמירה הצהרה – 7'א נספח

 38 ........................................................................................................................ הצעה ערבות נוסח – 8'א נספח

 39 ................................................................................................. קודמות הרשאות העדר בדבר תצהיר – 9'א נספח

 41 .................................................................................................................................. מחיר הצעת –' ב נספח

 43 ...................................................................................................................................... ביטוחים –' ג נספח

 46 ............................................................................ צהרה בהתאם לחוק הגברת האכיפה ע ל דיני העבודהה –' ד נספח

 47 ........................................................................................................................ נוסח ערבות לביצוע –' ה נספח

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ....................................................................................... ההתקשרות חוזה –' ו נספח
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 כלליותהנחיות 

(, פונה אליכם בזאת בבקשה לקבלת הצעות במסגרת "המועצה"או  "המזמין" – )להלן מועצה מקומית פסוטה

לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט  8/22מכרז פומבי מס' 

פרק זה כולל רקע, מתכונת ביצוע העבודה, התנאים הכלליים להגשת ההצעות, אופן . ומחלקת רווחה  בפסוטה

 הגשת ההצעות והדרך לבחירת הזוכה.

ות שלא תעמודנה בתנאים המפורטים בפרק זה עשויות להיפסל. לא על המציעים לקרוא בעיון פרק זה. הצע

 את תנאי פרק זה, או כי לא הבין אותם כראוי.  מהמצעיםתתקבלנה טענות כלשהן כאילו לא ידע מי 

 הוראות כלליות .1

 :את פרטי המכרז וחוברת ההצעהפנייה זו מכילה  .1.1

ת ואופן בחירת בחלק זה מפורטים מהות הבקשה, אופן הגשת הצעו – פרטי המכרז .1.1.1

 הזוכה.

שישמש להגשת ההצעות. הצעות שלא תוגשנה על גבי טופס  א' נספח –חוברת ההצעה  .1.1.2

זה תפסלנה על הסף וכל שינוי שיתבצע על גבי טופס זה משולל תוקף ועשוי להביא 

 לפסילת ההצעה. 

בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון זכר הכוונה לזכר  .1.2

כלשהוא בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם 

 אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה  .1.3

 אותו. כמשלימיםבמכרז והמזמין, ויש לראותם 

 הגדרות מושגים .2

 אתר ביצוע העבודות ההנדסיות; "האתר"

ים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, החיקוק "דיני העבודה"

, ששר הכלכלה ממונה על ביצועם, חוק הביטוח הלאומי 1969-התשכ"ט

 ;1995-]נוסח משולב[, התשנ"ה
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 ;מועצה מקומית פסוטה או "המזמין" "המשרד"

 ;מהנדס רשום ו/או הנדסאי "המציע"

 המציע הזוכה במכרז זה; ו/או "הזוכה" "הספק"

 ;של המזמיןועדת המכרזים  "ועדת המכרזים"

לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך  8/22מכרז פומבי מס'   8/22 מכרז"

  ;ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת רווחה  בפסוטה

"חוזה ההתקשרות" או 

 "ההסכם"

 חוזה/ הסכם פיקוח הנדסי. –חוזה בנוסח המצורף לפניה זו 

 ;1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב "חוק חובת המכרזים"

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א "חוק עובדים זרים"

"חוק עסקאות גופים 

 ציבוריים"

 ;1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

"חוק שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 

ותקנותיו", "חוק שוויון 

תקנות שוויון , זכויות"

ת לאנשים עם זכויו

 מוגבלות

, תקנות שוויון 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין 

ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  2011-קיים(, התשע"ב

 ;2013-)התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג

 ;1987-, התשמ"זימוםחוק שכר מינ "וםימ"חוק שכר מינ

 מהנדס רשום ו/או הנדסאי, שהורשו לבצע עבודות בפרויקט של המזמין. "יועצים"

 מבנה מועצה, מקלט ומחלקת רווחה ; "מבנה ציבור"

או "נציג  "המזמין"נציג 

 המשרד"

אשר יהיה אמון על הקשר עם המציע, ינחה אותו, יבקר  המזמיןנציג 

נציג המזמין הוא   /ויבצע הזמנות עבודה והכל כמפורט במסמכי המכרז

 `המזמין;או כל אדם אחר שימונה ע"י  ח'ליל בסל, מהנדס המועצה
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 .1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג "תקנות חובת המכרזים"

 השירותים הנדרשים תמצית .3

התקשרה עם קבלן לביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת ומית פסוטה מועצה מק .3.1

מכרז ש"ח(,  וזאת במסגרת מכרז   10,500,000  -רווחה  בפסוטה )בהיקף כספי מוערך של כ

בהתאם למה  ( הכל"הפרויקט"" או העבודות)להלן: "  21/219,  פואז טאהא /מג2021/01מג/

. לצורך כך, המועצה זקוקה לשירותי שיאושר ע"י הגורמים הממנים של הפרויקטים האמורים

 פיקוח ותיאום הנדסי, כמפורט במסמך זה.

השירותים הנכללים על ביצוע כלל  המזמיןכלפי  האחראי הבלעדי יהיההמציע במכרז זה  .3.2

שנה לצורך ביצוע העבודה והכל מכרז. הזוכה יהיה רשאי, באישור המזמין, להפעיל קבלני מב

 .חוזה ההתקשרותבהתאם ל

 .חוזה ההתקשרותב אופן ביצוע השירותים הנדרשים מפורט .3.3

 לוח זמנים לעריכת המכרז .4

 תאריך פעילות

 20.08.2022 פרסום המכרז

 12:00בשעה  01.09.2022  הבהרותשאלות המועד האחרון להגשת 

 05.09.2022 המועד האחרון למענה על שאלות ההבהרה

 22.09.2022 המועד האחרון להגשת הצעות

  22.12.2022 וערבות הצעה תוקף ההצעה

 

לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון  המזמין רשאי

תתפרסם באתר המזמין הודעה בדבר דחייה כאמור להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. 

 /רכש-ושירותים/https://fassuta.muni.il  בכתובת:

 באחריות המציעים להיכנס לאתר מעת לעת ולהתעדכן.

 ההתקשרות תקופת .5

 עד סיום הפרויקט.תקופת ההתקשרות הראשונה היא  .5.1

החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירות. באם  מבלי לגרוע מהאמור, ששת .5.2

שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים  המזמיןהיה יבתום תקופה זו לא 
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הזוכה יהיה זכאי מודגש כי ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה.  לאלתר ההתקשרות עם הזוכה

המזמין באמצעות  לתשלום רק בגין השירות שניתן עד למועד סיומו. במקרה שכזה, יהא רשאי

להמשך מתן השירותים בתחומים  כההזו לפנות למציע שדורג הבא אחריועדת המכרזים 

 המדוברים. 

 היעדר בלעדיות .6

הזוכה  למציעקבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות עמו, אינה מקנה  .6.1

המוחלט,  ורשאי בכל עת, ועל פי שיקול דעת והמזמיןכלשהי לביצוע השירותים  בלעדיות

 אחר ו/או אחרים לביצוע השירותים. להתקשר עם

 מוקדמים להשתתפות במכרזתנאים  .7

ים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל ימתנאי הסף שלהלן מצטברים הם ויש לראותם כמשל .7.1

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. –התנאים המוקדמים למכרז 

 תנאי סף מנהליים .7.2

ומהווה ישות משפטית  , או עוסק מורשההמציע הוא תאגיד הרשום כחוק בישראל .7.2.1

כי הצעה של גוף המהווה יותר מתאגיד אחד לא תחשב כעומדת בתנאי  אחת. יובהר

תעודת ההתאגדות של התאגיד או נסח חברה ואישור  על המציע לצרףהסף, ותיפסל. 

עו"ד/רו"ח לגביי זהות מורשה החתימה של התאגיד. לא ניתן להגיש הצעה על ידי 

 שותפות שאינה רשומה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

המציע אינו בעל חובות אגרה  – רשומה חברה או שותפות ,שהמציע ככל .7.2.1.1

והוא אינו ובשנת  2018ת שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנ

 ."חברה מפרת חוק"התראה לפני רישום כולא קיבל  "חברה מפרת חוק"

אם הגוף המציע הוא מלכ"ר עליו להיות בעל אישור ניהול תקין, מטעם  .7.2.1.2

 .(2018) ף לשנה השוטפתרשם העמותות, בתוק

-המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .7.2.2

 )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, לרבות:  1976

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי  .7.2.2.1

-ערך מוסף, תשל"ו חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס

או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו  1975
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וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס 

 ערך מוסף.

רות לפי חוק יעדר הרשעות בעביתצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר ה .7.2.2.2

 .1987-ום, תשמ"זיממינולפי חוק שכר  1991-עובדים זרים, תשנ"א

 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות. 9המציע יצהיר בדבר עמידתו בהוראות סעיף  .7.2.3

 מצהיר כי לא תיאם את הצעתו. המציע .7.2.4

 ערבות מכרז .7.2.5

על המציע לצרף להצעתו ערבות לקיום הצעתו. הערבות תהיה בלתי מותנית  .7.2.5.1

א צורך ואוטונומית וניתנת לגביה על פי דרישה חד צדדית של המשרד ולל

לנמק את דרישתו. הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח 

בדיוק בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח והמורשית לתת ערבות ותהיה 

למסמכי המכרז וחתומה על ידי נציגי המוסד שצורף נוסח בהתאם ל

 הבנקאי/חברת הביטוח.

.  22.12.2022, ובתוקף עד  ₪  משיעור ההצעה 5%הערבות תהא בסך  .7.2.5.2

שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע שייבחר וכן ממציע  המזמין

שייבחר ככשיר נוסף, להאריך את תוקפה של הערבות בתקופה נוספת על פי 

הודעה כאמור, יגישו המציעים ערבות  המזמיןשיקול דעתו הבלעדי. נתן 

מכרז חדשה או הארכה לערבות הקיימת לתיבת המכרזים של המשרד 

בע המשרד. מציע שלא יגיש הארכה לערבות או ערבות מכרז במועד שיק

 חדשה במועד בהתאם לסעיף זה ככל שיידרש לכך, תיפסל הצעתו.

 המציע לבדו יישא בהוצאות הכרוכות בהגשת הערבות. .7.2.5.3

סכום ערבות המכרז ישמש כערבות לקיום התחייבויות המציע הנובעות  .7.2.5.4

חתם על ההסכם במועד מתנאי מכרז זה. לא קיים המציע הצעתו ו/או לא 

ו/או חזר בו מהצעתו ו/או נהג במהלך המכרז בעורמה ו/או בתכסיסנות 

ו/או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר מידע מטעה ו/או מידע מהותי בלתי 

מדויק, יהיה המשרד רשאי לחלט את ערבות ההצעה, כולה או חלקה, 

רך בהוכחת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין נזקיו כתוצאה מכך, ללא צו

 נזק.
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או לשלול ממנו  מהמזמיןמובהר כי אין בחילוט ערבות מכרז כדי למנוע  .7.2.5.5

מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו עפ"י כל דין. וכן אין בגובה 

הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה במקרה של 

 ה.מימוש

על ידי המשרד או לא זכה המציע במכרז, או במקרה שההצעה נפסלה  .7.2.5.6

, תוחזר המזמיןבמקרה של ביטול המכרז, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

 המזמיןיום מהמועד בו התקבלה החלטתו של  30למציע הערבות, תוך 

בנדון או לאחר חתימת הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה, לפי המאוחר 

 .מבניהם

מסגרת אספקת השירותים המציע יתחייב לעשות שימוש בתוכנות מקוריות בלבד ב .7.2.6

  נשוא המכרז.

גם מנהליו ובעלי השליטה בו כהגדרתם בחוק  –המציע )ואם המציע הוא  תאגיד  .7.2.7

, בעבירה שנושאה תביטחוני(, לא הורשע בעבירה 1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

לחוק  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290פיסקאלי, או בעבירות לפי סעיפים 

, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי 1977-תשל"זהעונשין, ה

 .1981-ותקנת השבים, התשמ"א

 תנאי סף מקצועיים .7.3

 המציע .7.3.1

 המציע הינו מהנדס רשום ו/או הנדסאי. .7.3.1.1

 שנים בתחום. 3המציע בעל ותק של  .7.3.1.2

 

ויביא יכול  שנעשה על ידי המציע שינוי לרבות מחיקה, גריעה והסתייגות, ו/או כל שינוי אחר

 .הצעתולפסילת 

 

זה יכול ויביא לפסילת ההצעה, המזמין שומר לעצמו את הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף 

 .לבקש מהמציעים הבהרות הזכות

 מסמכים נדרשים להוכחת תנאי הסף .8

 הנ"ל:לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  .8.1
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 :, יש לצרףהנ"ללצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  .8.1.1

)שתאריך נסח חברה/שותפות עדכני המעיד על היעדר חובות אגרה שנתית  .8.1.1.1

ובו מצוין כי שולמו כל חובות האגרות השנתיות שמועד ( 2018הפקתו בשנת 

 תשלומם חלף במהלך שלוש השנים האחרונות;

 /אינטרנט של רשות התאגידיםאתר ההנסח ניתן להפקה דרך  .8.1.1.2

תעודת עוסק מורשה ולגבי מציע שהוא תאגיד יש לצרף בנוסף תעודת  .8.1.1.3

התאגדות. במידה שהמציע הוא שותפות לא רשומה, על המציע לצרף 

להצעתו הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הוא 

  .שותפות לא רשומה

הול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף במידה והמציע הוא מלכ"ר יש לצרף אישור ני .8.1.2

  .(2018) לשנה הנוכחית

יש לצרף אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  .8.2

  .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

חתום על ידי   עובדים זרים ושכר מינימום תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקתיש לצרף  .8.3

 מכרז. נספחי ההמציע ועל ידי עורך דין בנוסח המופיע ב

התאם ויון לאנשים עם מוגבלות בלחוק שו 9יש לצרף הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף  .8.4

 מכרז.המסומן בנספחי הנוסח ל

 בנספחי המכרז.נוסח המופיע התאם לב בדבר אי תיאום הצעות במכרז יש לצרף הצהרה .8.5

לעיל וזאת על גבי הטופס כנדרש התחייבות לשימוש בתוכנות מקוריות  הלהצעיש לצרף  .8.6

 כנספח למכרז.המצורף 

 הצעה( בהתאם לנוסח המופיע בנספחי המכרז.יש לצרף המציע ערבות מכרז )ערבות  .8.7

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות – 9'נספח איש לצרף  .8.8

 יש לצרף: כמו כן, .8.9

 ההצעה.קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת  .8.9.1

 תעודות השכלה. .8.9.2

 .חוברת ההצעה – בנספחי המכרזבנוסח המופיע  אותטבל .8.9.3

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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 דרישות נוספות .9

מציע בנוסח נספחי ידי ה-ומה עלניגוד עניינים חת להעדרהמציע יצרף להצעתו התחייבות  .9.1

 המכרז.

 ע בנוסח נספחי המכרז.ידי המצי-חתומה על הצהרה לשמירה על  סודיותהמציע יצרף להצעתו  .9.2

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו  .9.3

היר" הוא כמשמעותם אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצ

שגיאה! מקור בהתאם לנספחי המכרז 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2בסעיף 

 ההפניה לא נמצא.

לשאלות ההבהרה,  המזמיןהמציע יצרף את מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח  .9.4

ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל 

יחתמו גם מורשי  , על טופס הגשת ההצעהעמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף

ה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. המציע יצרף להצעתו אישור חתום ימחת

המצורף למסמכי  ה המורשים לחייב את המציע, בנוסחימעל ידי עורך דין בדבר מורשי החת

פי  המכרז . מובהר כי אם המציע הוא שותפות לא רשומה, האישורים הנדרשים על המכרז

 .יינתנו על שם השותפות או על שם אחד מהשותפים

 כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז. .9.5

 הצעתו של המציע .10

ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או גורמים אחרים  .10.1

המגישים הצעות למכרז זה. כמו כן, לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמציעים האחרים 

 ו/או תאגיד שבשליטתם בביצוע אי אלו מהעבודות.

הצעה תוגש על ידי אישיות  אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. .10.2

משפטית אחת ובשמה בלבד. על המציע בעצמו, כאישיות משפטית נפרדת, לעמוד באופן מלא 

בכל התנאים המוקדמים המפורטים במסמכי המכרז, )ולא ניתן יהיה לייחס למציע עמידה 

יע לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למצבדרישה של כל גוף אחר 

-לחוק החברות, התשנ"ט 323ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המציע עפ"י סעיף 

 אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז.  ,(1999
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 הצעת מחירתמורה ו .11

 שצורף למסמכי המכרז. הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס .11.1

 

,  פואז 2021/01מג/מכרז )הפרויקט נשוא  ערך הביצוע הוא הסכום שיגיע לקבלן כחשבון סופי .11.2

  כולל מע"מ(.₪ )  10,500,000הוא בסך של  21/219טאהא /מג

 

, בסכום השווה מחיר מקסימאליהמזמין מציע לשלם עבור עבודות הפיקוח והתיאום ההנדסי,  .11.3

מערך הביצוע הנ"ל. מובהר בזאת כי .  מערך הביצוע הנ"ל ( כולל מע"מ %2 שני אחוזים )ל

נו שינויים בסכום ערך הביצוע וכי במידה ושינויים אלה יאושרו ויבוצעו, המזמין יהיה ייתכ

 חייב לשלם תוספת עבור שירותי פיקוח ותיאום הנדסי בהתאם לאחוז שנקבע בהצעה הזוכה.

 

סים כלשהם תשלומים חורגים כגון ילמען הסר ספק, ערך הביצוע אינו כולל תשלומי אגרות ומ .11.4

פרמיה או פיצויים, אשר יאושרו לקבלן , הוצאות חיבור חשמל מים, אינסטלציה וכד', 

 ותשלומים בגין זכויות קנייניות לרבות קרקע , זכות מעבר וכיוצ"ב . 

 

על המציע לתת את הצעתו למתן שירותי פיקוח ותיאום הנדסי ובתנאי שהצעתו לא תעלה על  .11.5

מתן הצעה שעולה על אחוז התקרה שנקבע על ידי המזמין יביא קרה שנקבע לעיל. אחוז הת

  לפסילת הצעתו של המציע מיידית.

 

 יגיש חשבונות חלקיים תמורת עבודתו בהתאם להתקדמות העבודות .  המציע .11.6
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 ההצעות והערכתן בדיקת .12

להצעה, וכן בחינת ההצעות תיעשה לפי עמידה בתנאי הסף, צירוף מסמכים תקינים ונדרשים  .12.1

 האחוז המוצע לביצוע העבודות.

 

 מובהר בזאת כי המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה מבין ההצעות שתוגשנה. .12.2

 

מציע שלא עמד בתנאי הסף ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים הצעתו תיפסל מיידית.  .12.3

ציע ולבקש ממנו במקרים מסוימים המזמין, באמצעות וועדת המכרזים, יהיה רשאי לפנות למ

 להשלים מסמכים חסרים.

 

וועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית לבוא בדברים ולנהל מו"מ עם אחד  .12.3.1

 המציעים ביחס לגובה הצעתו , וזאת בתנאי כי אותו מציע  עונה על תנאי הסף במכרז.

 

 המציע תנאי מתן השירותים על ידי .13

רשאי להעביר או להסב את  יהלא יה מציע. הבלבד המציע הזוכהיינתנו על ידי  השירותים .13.1

או מי  מהמזמיןעל פי הצעה זו כולן או חלקן לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב  וזכויותי

 מטעמו.

והמזמין ובכפוף להורות הקבועות בהסכם  המציע הזוכהקבעו בשיתוף ילוחות הזמנים י .13.2

 ההתקשרות.

על  המזמיןה מטעם ימת מורשי החתימחת מיד לאחריחל להעניק את השירותים  המציע הזוכה .13.3

 .הסכם ההתקשרות

 ומתן מענה לשאלות הבהרה פרסום המכרז .14

יעמדו לעיון באתר האינטרנט  מכרזהודעות, פרסומים ועדכונים הקשורים לוכן  המכרז מסמכי .14.1

 של המזמין בכתובת:

   

https://fassuta.muni.il/רכש-ושירותים/ 
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מפרט המכרז על כל נספחיו, וכן להתעדכן מעת לעת על המציעים מוטלת האחריות לקרוא את 

אודות הפרסומים והעדכונים המתפרסמים באתר האינטרנט כאמור, לפני הגשת ההצעה 

 ולאחריה.

את הנתונים הבאים: שמו, כתובתו, שם התאגיד,  "טופס הגשת ההצעה" בנספח פרטי המציע .14.2

אר האלקטרוני שלצורך שם איש הקשר בתאגיד, מספר הטלפון, מספר הפקס וכתובת הדו

 ההתקשרות עם איש הקשר. מסירת כל האמור לידי הנציג הינה באחריותו הבלעדית של המציע.

הבהרה ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת למכרז יש להעביר בדואר  שאלותו/או  פניות .14.2.1

(, PDFבלבד )לא יתקבלו מסמכים סרוקים או בפורמט  WORDאלקטרוני, במסמך 

אך ורק בדוא"ל שכתובתו , ח'ליל בסל, מהנדס המועצהלנציג/ת המזמין, מר 

fassoutacon@gmail.com   הנקוב בטבלה שבראשית המכרז. מהמועדלא יאוחר 

הפנייה תכלול את פירוט השאלה ופרטי השואל, כאשר לכל שאלה יצורף מספר הסעיף  .14.3

אלה  שאלה שלא תכלול פרטיםהרלוונטי ומספר הפרק במסמכי המכרז אליו היא מתייחסת. 

 .לא תיענה

 שלהלן: טבלההתאם לבבלבד  WORD. השאלות יוגשו במסמך  .14.4

מספר 

 שאלה
 מסמך

מספר סעיף 

במסמכי 

 המכרז

מספר 

 עמוד
 שאלה

     

     

     

 

יובהר, כי רק שאלות בכתב שנשלחו אל כתובת המייל לעיל יזכו למענה ורק תשובות בכתב  .14.5

 . המזמין אתיחייבו 

 הפניות תכלולנה את פרטי הפונה, לרבות מספר טלפון וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה.  .14.6

שהן בגדר שינוי ו/או הוספת לשאלות ההבהרה ו/או הודעות על הבהרות והנחיות תשובות  .14.7

המועצה בכתובת  יפורסמו באתר האינטרנט של  תנאים בנוסח המכרז, ו/או בנוסח ההסכם

 שצוינה לעיל.

. המזמיןכל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך התשובות אינה מחייבת את  .14.8

 באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.
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 שתתפרסמנה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.וההודעות, ככל שיהיו, התשובות  .14.9

הודעה  למזמיןתן מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע לי .14.10

בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק 

 מלטעון כל טענה בהקשר זה.

מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחים  .14.11

י הנספח של אישור בדבר במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על גב

 קיום ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז.

 .ההצעה לפסילת להביא עלולים, הביטוחי בנספח לרבות, המכרז במסמכי שינויים ביצוע .14.12

 

 הבלעדי. הת, בהתאם לשיקול דעתימלא להתייחס לפנייה מסו תרשאי ועדת המכרזים .14.13

או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת  המזמיןה של כל תשוב .14.14

 השתק או מניעות. 

המזמין רשאי לפרסם שינויים והבהרות במסמכי המכרז, עד המועד האחרון להגשת כאמור,  .14.15

הצעה שתוגש מבלי  .אלו שינויים בגין ולהתעדכן לברר המציעיםכי באחריות  יודגשההצעות. 

להחיל את השינויים האמורים בעקבות תשובות לשאלות ההבהרה וכיו"ב כאמור, עשויה 

 להיפסל כולה או חלקה עקב אי עמידה בתנאי המכרז המעודכנים.

 

 אופן הגשת ההצעות .15

 כללי .15.1

 פרטי כל את למלא יש. זה למכרז המצורפים והנספחים הטפסים את למלא המציע על .15.1.1

 וחתומים מלאים כשהם, הנדרשים המסמכים כל בצירוף, הכלל מן איוצ ללא הנספחים

 הוגשו שלא להצעות או/ו חלקיות להצעות להתייחס שלא רשאי המזמין. כנדרש

  .המצורפים הנספחים בצירוף

, לגביהם הסתייגות כל או, המכרז במסמכי המציע ידי על שייעשו תוספת או שינוי כל .15.1.2

 עלולים, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת על ידי אם בין

, כאמור תוספת או שינוי מכל להתעלם רשאית המכרזים ועדת. ההצעה לפסילת לגרום

 למציע להודיע חייב לא המזמין. הבלעדי דעתה שיקול לפי, נעשו לא כאילו ולראותם
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 השינויים את יראו, המציע הצעת את ה קיבל. זה בסעיף האמור על בנוסף הודעה

  .כלל נעשו לא כאילו האמורים

 מורשה ידי על תיבות בראשי חתומים כשהם המכרז מסמכי כל את יגיש המציע .15.1.3

 ראיה תהווה כאמור חתומה ההצעה הגשת. במכרז עמוד כל בתחתית מטעמו הימהחת

 על לו המצורף וההסכם המכרז במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה

 וכי מסויגת הבלתי הסכמתו את לכך ונתן אלה במסמכים האמור את הבין, נספחיו

 בהתאם לרבות זה מכרז להוראות בהתאם השירותים את לספק מתחייב הוא

 מציע. ובמומחיות ביעילות, בדייקנות, נספחיו על וימע שייחתם ההסכם להוראות

 למכרז הקשור כלשהו לפרט מודע היה לא כי מלטעון מנוע יהיה במכרז הצעה שהגיש

 .לדרישותיו או/ו לתנאיו או/ו

  .המכרז במסמכי האמור לכל המציע מסכים הצעתו בהגשת .15.2

 בהתאם המציע את לחייב ים/המוסמך הימהחת מורשי או מורשה רק יחתום המציע בשם .15.3

 . להצעה יצורף אשר החברה של המשפטי היועץ ידי על החתום הימהחת זכויות לאישור

 

 

 8/22מכרז פומבי מס' " ייכתב עליה סגורה המכרז תוכנס למעטפהההצעה יחד עם כל מסמכי  .15.4

לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת 

 . אחר מזהה פרט כל או המציע שם ללא, בלבד" רווחה  בפסוטה

 וכל תעודות, אישורים, המלצה מכתבי, הנספחים כל כן כמו. העברית בשפה תוגשנה ההצעות .15.5

 .העברית בשפה יוצג במכרז הנדרש פרט

בין השעות  ו-בבין הימים  ,שבמשרדי המועצה המכרזים תיבת יוכנסו פיזית בתוך ההצעות .15.6

 .18:00שעה  22.9.2022, ועד לא יאוחר מיום 16:00עד  08:30

הצעה שתוגש בפקס, בדוא"ל, בדואר ישראל, ע"י שירות שליחים, ע"י הובלה מסחרית או  .15.7

בכל דרך אחרת שאינה הכנסה פיזית של ההצעה לתוך תיבת המכרזים של המזמין עד למועד 

. עצם משלוח תיפסל על הסף –האחרון להגשת הצעות והשעה המפורטים במסמכי הליך זה 

מה, אלא אם ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים ונתקבל ההצעה אינו מהווה מסירה כשלעצ

 אישור בכתב כמפורט לעיל.
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המציע יוודא כי טרם הכנסת המעטפה לתיבה, תחתם האריזה על ידי נציג ועדת המכרזים,  .15.8

תוטבע עליה חותמת "נתקבל" ויצוינו תאריך ושעה. בנוסף, על המציע לוודא קבלת אישור 

 בכתב על מסירת ההצעה.

 .בחשבון תילקחנה פתיחתה בעת המכרזים בתיבת צאנהימשת הצעות רק .15.9

 או/ו במסגרת הצעתו עם בקשר למציע שייגרמו נזק או להוצאה אחריות בכל יישא לא המזמין .15.10

 חלק או כולו המכרז את לבטל רשאי המזמין. הצעתו קבלת אי בשל ובפרט, זה למכרז בקשר

 ומבלי דעתו שיקול לפי עת בכל( בו הנקובים מועדים עדכוני לרבות) ולעדכנו לשנותו וכן ממנו

  .נזקיו או הוצאותיו בגין המציע את לשפות או לפצות עליו שיהיה

 הסר למען. מקרה בכל תוחזר לא במכרז להשתתפות בקשר שתוצא שהוא סוג מכל הוצאה כל .15.11

 או/ו תשלום או/ו לשיפוי, שהיא וסוג מין מכל, טענה כל תהיה לא למציע כי מובהר ספק כל

 נזק כל על( נציגיו או שלוחיו, מעובדיו מי לרבות) מטעמו גורם מכל או, מהמזמין השתתפות

, ההצעה עם בקשר או בגין, עילה או טעם כל בשל מטעמו מי או/ו המציע שיישא הוצאה או/ו

  . ביטולו או תנאיו שינוי, הפסקתו, המכרז של קיומו

 תוקף ההצעות שיוגשו במענה למכרז .16

רשאי לדחות את המועד  המזמין .לעיל 4להגשת הצעות מפורט בטבלה בסעיף המועד האחרון  .16.1

הצעת מציעים שלא נבחרו האחרון להגשת הצעות, כפי שיימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו. 

על הסכם ההתקשרות עם  המזמיןיום מעבר למועד בו חתם  60כזוכים תעמוד בתוקפה למשך 

 הזוכה. 

עתו או לשנותה בתקופה הנ"ל. הצעת הזוכה תעמוד בתוקפה המציע אינו רשאי לחזור בו מהצ .16.2

 על חוזה ההתקשרות. המזמיןעד לחתימת 

  

 שינויים והסתייגויות .17

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים 

תאם לשיקול דעתה המוחלט בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בה

 בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .17.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל; .17.2

 הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה; לדרוש .17.3
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טעות חישובית, את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של  לתקן .17.4

הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה 

 סר למציע.ימעל שינוי כאמור במידה ויבוצע, ת

 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים  .18

לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל  ויתחייב מציע ו/או מי מטעמוה .18.1

אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב 

  ..ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן

את כל  למזמין, בהתאם לבקשתו ודרישתו,להחזיר  מציע, מתחייב המציעההסכם עם ה יוםבס .18.2

 המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע ההסכם.

המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים  .18.3

בהתאם להצעה זו )לעניין זה  למזמיןעם מתן שירותיו  /ענייניםהעלולים ליצור ניגוד אינטרסים

בנספח המיועד לכך שצורף  של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע(יש לפרט גם קשרים 

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה  למסמכי המכרז.

 חשש למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.

 למכרז.המציע ומי מטעמו יחתמו על תצהיר למניעת ניגוד עניינים בהתאם לנוסח שצורף  .18.4

 1981יודגש כי על מציע זוכה תוטל האחריות לפעול בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  .18.5

והתקנות על פיו, בכל האמור במאגרי המידע אליהם יהיה קשור, ואלו שייווצרו זמנית מתוקף 

 התקשרות זאת, בעת ביצוע הבדיקות אצלו. 

התחייבות  – 6'נספח אהמכרז מצורף למסמכי הצהרה עדכנית בנוסח ה למזמיןהזוכה ימציא  .18.6

 בעת החתימה על הסכם ההתקשרות. ניגוד ענייניםלהעדר 

 

 עיון בהצעת הזוכה .19

הזכות לעיין , עומדת למציעים 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  .19.1

 בהצעה הזוכה.

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי  .19.2

במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים.  סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע

ית מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس فسوطه المحلي

FASSOUTA LOCAL COUNCIL 

www.fassuta.muni.il 

Fassoutacon@gmail.com  

 

 ۲٥١٥۰فسوطه     FASSOTA         25170פסוטה     

 ۰٤-٩۸٥١۰٤۰/  ٩۸٥۰۲۲۸تلفون   Tel    04-9870228/9871040טל'  

 ۰٤-٩۸٥۰٣۰٤تلفون / فاكس   Tel/fax    04-9870304טל/פקס     

  

 51 מתוך 19 מודע
 

_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין  המזמיןעל חיסיון סעיפים תהה של 

  בגין כל החלטה בנדון. המזמיןולא יהיו לו כל טענות, דרישות ו/או תביעות כנגד 

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .19.3

מכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה בהצעותיהם של המציעים האחרים, ו

  של הצעות המציעים האחרים.

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך  .19.4

  העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

תאום מראש עם עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר  .19.5

 מזכירת הוועדה.

 המציע הזוכההתחייבויות  .20

 חוזה התקשרות: .20.1

, יחתום בחתימה מלאה עמולהתקשר  המזמיןמציע שנבחר כזוכה ואשר יוזמן על ידי  .20.1.1

"(. ההסכם ייחתם על ידי ההתקשרות חוזה" –)להלן חוזה ההתקשרות  –על ההסכם 

בצירוף כל  המזמיןימים מיום שנשלח אליו החוזה הסופי על ידי  10הזוכה בתוך 

    הנספחים להסכם החתומים ומתאים כנדרש.

רשאי  המזמיןכשהוא חתום כאמור לעיל, יהא  למזמיןלא העביר הזוכה את ההסכם  .20.1.2

שהצעתו דורגה במקום הבא  הבאמציע ה)אך לא חייב( לבטל את זכייתו ולהתקשר עם 

והכל לנהל משא ומתן עם המציע הבא אחריו,  המזמיןגרוע מזכות אחריו, זאת מבלי ל

   .המזמיןעל פי שיקול דעתו הבלעדי של 

למציע, שהצעתו נתקבלה כהצעה הזוכה, כדי  המזמיןמובהר בזאת כי אין בהודעת  .20.1.3

תוקף להתקשרות בין הצדדים וכי ההתקשרות תיכנס לתוקף רק עם חתימת  תלת

נוסף מילוי כל ההתחייבויות החלות על הזוכה לרבות ההסכם על ידי כל הצדדים, וב

והנפקת הזמנת עבודה  צירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות

 ו/או צו התחלת עבודה.   המזמיןחתומה ע"י מורשי החתימה מטעם 

 ביצוע: ערבות .20.2

הודעת הזכייה, מיום  ימים 14, תוך המזמיןנציג הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל  .20.2.1

 המצורף. ערבות לביצוע בנוסח
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-)ותקופות ההארכה של החוזה, באם יהיו( ו החוזהכל תקופת הערבות תהיה בתוקף ב .20.2.2

  .31/12/2023ועד ליום 

יידרש המפקח להמציא מכל סיבה שהיא, תוארך של הפרויקט במידה ותקופת הביצוע  .20.2.3

סיום העבודות ומסירתן  ימים לאחר מועד 60ערבות הביצוע עד למועד שלא יפחת מ 

 למזמין.

הערבות  .הערבות תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי החוזה שיחתם עמו .20.2.4

לביצוע תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וברת חילוט, צמודה למדד המחירים לצרכן 

 .המשרדוניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של 

ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח  הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת .20.2.5

ואשר אושרה על ידי החשב  1981-על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים. הערבות תהיה חתומה על ידי נציגי 

 המוסד הבנקאי/חברת הביטוח. 

התקשרות תהיה בידי המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ה .20.2.6

ערבות תקפה בנוסח המצורף, במדויק. הערבות תהיה במלוא הסכום האמור  המזמין

 לעיל.  

רשאי  המזמיןהיה , יבמקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי חוזה ההתקשרות .20.2.7

לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי  הלחלט את הערבות לביצוע וזאת בנוסף לזכות

יבצע חילוט של הערבות כאמור, יידרש המציע  המזמיןמקרה בו לפי כל דין. בכל 

 .  י עסקיםימ 15להשלים את ערבות הביצוע לסכומה המלא בתוך 

 

 ביטוח .20.3

צה והמצורף למסמכי עבנוסח המו הגדרות תכולת הביטוח ותנאיו הינן כמפורט .20.3.1

 המכרז.

על  בחוזה ההתקשרות, הזוכה יידרש לרכוש את כל הביטוחים המפורטים מציעה .20.3.2

כתנאי מוקדם לחתימתו על הסכם ההתקשרות, אישור על  למזמיןחשבונו ולהמציא 

קיום ביטוחים, המאשר שפוליסות הביטוח שבידו, מכסות את כל דרישות הביטוח, 

 .מטעם המבטחכאשר הוא חתום על ידי מורשי החתימה 
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, רשאי לדרוש ולקבל העתק מאושר של כל פוליסה רלוונטית בעת שיחפוץ המזמין .20.3.3

את הפוליסות בתוך שלושה ימי  במזמיןהזוכה יעביר לגורם הדורש זאת  המציע ו

  עבודה מיום הדרישה.

 סמכות השיפוט הבלעדית .21

 .בחיפההסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך 

 המזמיןפיקוח ובקרה מטעם  .22

לבקר פעולותיו, לפקח על  המזמיןשל  ואו מי מטעמ המזמיןהמציע מתחייב לאפשר לאחראי מטעם 

 ביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם.

 בחירת כשירים נוספים .23

רשאי לקבוע כי המציע שהצעתו  המזמיןבמקרה של הכרזה על זוכה אחד כ"זוכה ראשון",  .23.1

 "זוכה שלישי". דורגה במקום השני יוגדר כ"זוכה שני" ובהתאם ייבחר

, על פי שיקול המזמיןלהפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, רשאי  המזמיןחליט יבמידה ו .23.2

 דעתו הבלעדי, להתקשר עם ה"זוכה השני" ו/או "הזוכה השלישי". 

תקשר עם "הזוכה השני" )והשלישי בהתאמה( לפי האמור לעיל, יחולו על המזמין יבמידה ו .23.3

התקשרות זו כל הכללים לפי מכרז זה, לרבות תקופת הניסיון. "הזוכה השני" ו/או "הזוכה 

 בתוקף בהתאם לתקופת הצעתו כמפורט לעיל.  המזמיןהשלישי" יהיה מחויב להתקשרות עם 

 לפי מכרז זה המזמיןזכויות  .24

ו מחויב להתקשר עם מי מהמציעים כזוכה/ספק. כל הכרעה בנושא זה  נתונה אינ המזמין .24.1

 ובכפוף לכל דין. המזמיןלשיקול דעתו הבלעדי של 

  יהא רשאי לבצע את השירותים נשוא פניה זו בעצמו או באמצעות אחר.  המזמין .24.2

צע את רשאי לחתום על הסכם חלקי, בין השאר על מנת לבחון את יכולתו של הזוכה לב המזמין .24.3

 העבודה.

בין מספר זוכים לפי שיקול דעתו ובכל אופן פיצול  הרשאי לפצל את השירות/הזכיי המזמין .24.4

 כפי שיימצא לנכון. 

רשאי לבטל את המכרז וזאת על פי החלטתו, ללא מתן הסברים למציעים או לכל גורם  המזמין .24.5

 . המזמיןאחר וללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של 
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הסר ספק, מסירת השירות בשלמותו או בחלקו מותנית בתקציב המאושר לפי חוק  למען .24.6

 התקציב לכל שנת תקציב רלוונטית. 

שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע  המזמין .24.7

 שיקרי או מטעה. 

את מירב היתרונות על פי אמות  ואת הזכות לבחור את ההצעה המעניקה ל שומר לעצמו המזמין .24.8

לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה ינו מתחייב המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל א

 אחרים.  כלל, מטעמים תקציביים או להתקשר שלא להחליט יההישהיא ורשאי 

 להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביותרשאי  המזמין .24.9

, ללא ווק החלטתימאו אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, ללא צורך בנ )כאמור(

 ה למציעים.ימסר הודעה מתאימהודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה ת

, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת איכות או ולפי שיקול דעתרשאי  המזמין .24.10

מונעת הערכת ההצעה  המזמיןכרז שלדעת שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המ

 כראוי.

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי  למזמין .24.11

, והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן לבקש 1993-בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג

ם כדי לפגוע בעקרון השלמות של מסמכים או פרטים שלדעת ועדת המכרזים אין בהשלמת

צא לנכון על פי ימהשוויון ו/או לבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, ש

 הבלעדי. תהשיקול דע
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 נספחים

 חוברת ההצעה – א' נספח

 

לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט  8/22מכרז פומבי מס' 

 ומחלקת רווחה  בפסוטה

 שם מלא של המציע, 
 שהוא מופיע ברשם רשמי כפי
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  ת המציעימחת  
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 טופס הגשת הצעה

 לכבוד

 מועצה מקומית פסוטה

 

לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה  8/22מכרז פומבי מס' להנדון : הצעה 

 מועצה, מקלט ומחלקת רווחה  בפסוטה

 אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז. .1

מכי המכרז הנ"ל על כל הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במס .2

  נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. 

: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים עדר ניגוד ענייניםיה .3

בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם  ליחידההעלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים 

 קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

 _______________________________________________________________ .א

 _______________________________________________________________ .ב

 _______________________________________________________________ .ג

 _______________________________________________________________ .ד

 _______________________________________________________________ .ה

 _______________________________________________________________ .ו

אני מצהיר בזאת כי אין לי או לבן משפחתי או לתאגידים הקשורים עמי כל ניגוד עניינים עם גורמים  .4

בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש  ליחידהאחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותי 

 .המזמיןלניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם 

 וק למניעת החשיפה: ימים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנלהלן העמוד .5

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

.________________________________________________ 
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 אני מסכים שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים בפני. .6

מכרז. בכל בולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור סעיפים הנוגעים לעלויות  .7

 המזמיןמקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, היא של ועדת המכרזים של 

 אשר תפעל בעניין זה על פי  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

עתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצ .8

ים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי ימנפרד מההסכם, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשל

כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה 

 עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.

 

 

 )ככל שמדובר במציע שאינו תאגיד, חלק מהפרטים אינם רלוונטיים(:פרטים על המציע  .9

  שם המציע: 9.1

  המס' המזהה )מספר חברה, ת.ז.(: 9.2

,  סוג התארגנות )חברה, שותפות 9.3
  (:עצמאי, מלכ"ר

  תאריך התארגנות: 9.4

שמות הבעלים )במקרה של חברה,  9.5
  שותפות(:

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב  9.6
  ת.ז. שלהם:בשם המציע ומספרי 

  שם המנהל הכללי: 9.7

  מען המציע )כולל מיקוד(: 9.8

  שם איש הקשר למכרז זה: 9.9

  טלפונים: 9.10

  יליה:ימפקס 9.11
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  מס' טלפון נייד: 9.12

  מייל:-אי 9.13

 ת המציע:ימחת

__________________ __________________ __________________ 

 הימחת שם החותם תאריך

 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים. 

__________________ __________________ __________________ 

 ת עו"דימחת שם עו"ד תאריך
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  תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום – 1'נספח א

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: לעונשים

מכרז "( המבקש להתקשר עם עורך המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן 
לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת רווחה   8/22פומבי מס' 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  מועצה מקומית פסוטהעבור  בפסוטה

חוק " –)להלן  1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
 מבין/ה אותו.  "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אניעסקאות גופים ציבוריים

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 
לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-ום התשמ"זימאו לפי חוק שכר מינ 1991-התשנ"א

ירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו , גם עב2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
 חוק.

 המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

 ה(ימבמשבצת המתא X)סמן 

  מועד " –ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
לאספקת  "( מטעם המציע בהתקשרות מספר _____________________להגשה

 ____________________ עבור ___________________.

  לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 תי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ימ, להלן חתיזה שמ
___________________ ___________________ ___________________ 

 ה וחותמת המציעימחת שם תאריך

 אישור עורך הדין
____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב  יוםאני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ב

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 ה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

___________________  ___________________ ___________________ 
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 ה וחותמתימחת מספר רישיון  תאריך
 

 הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – 2'נספח א

לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות  8/22מכרז פומבי מס' נספח זה מוגש במסגרת 

 "(.המכרז" –)להלן  ועצה, מקלט ומחלקת רווחה  בפסוטהבניית מבנה מ

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"המציע"( המבקש להתקשר עם  –שהוא המציע )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ 

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

 .המציע הוא תאגיד הרשום בישראל

 ה:ימבמשבצת המתא X יש לסמן

  עם  לאנשים זכויות שוויון לחוק  9סעיף המציע מצהיר כי הוראות; עובדים 25המציע מעסיק עד

 עליו. אינן חלות )זכויות שוויון חוק –)להלן  1998-התשנ"חמוגבלות, 

  זכויות שוויון לחוק  9סעיף המציע מצהיר כי הוראות ;עובדים 100עובדים ועד  25המציע מעסיק מעל 

אותן, ובכלל זה פועל לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיו, לרבות ביצוע  מקיים והוא חלות עליו

לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות  –" התאמותהתאמות. לעניין זה, "

העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל 

 כבד מדי;

  והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי עובדים אך טרם פנה למנהל 100המציע מעסיק מעל 

 למנהל המציע מתחייב לפנות; זכויות לחוק שוויון  9סעיף לפי חובותיו יישום בחינת שםהחברתיים ל

ממועד ההודעה על הזכייה  יום 30בתוך החברתיים  והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי

 לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת , ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לשםבמכרז

 ליישומן; בקשר קבלת הנחיות לשם – הצורך זכויות, ובמידת

  החברתיים  והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי עובדים ופנה למנהל 100המציע מעסיק מעל

__/__/__ פנה  יוםהמציע מצהיר כי ב ;זכויות לחוק שוויון  9סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי למנהל

 זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל בעקבות פנייתו כאמור. לחוק שוויון
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

 כל שאבחר כזוכה במסגרת מכרז זה.ממועד תחילת ההתקשרות עמי, כ יום 30בתוך 

 .תי, ותוכן תצהירי דלעיל אמתימזהו שמי, להלן חת

_______________ _______________ _______________ 

 ה וחותמת המציעימחת שם החותם תאריך

 
 ישור עורך דיןא

 

_____________ הופיע/ה בפני  יוםאני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ב
במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' 
_________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, 

הקבועים בחוק אם לא יעשה /  ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים
 תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 
_______________ ______________________ _____________________ 

 ה וחותמתימחת מספר רישיון תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז – 3'נספח א

אני, הח"מ _________ מס ת"ז _________ העובד אצל המציע ___________ )יש לציין את שם המציע( 

 מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.  .1

לקבלת  8/22מכרז פומבי מס' באני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע  .2

 שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת רווחה  בפסוטה

 . "(המכרז" –להלן 

עה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד/עוסק בכוונתי להשתמש, במסגרת הצ .3

 מורשה ופרטי יצירת קשר עמו(:

 פרטי יצירת קשר  תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה  שם התאגיד/עוסק מורשה

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .4

 לעיל(.  3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד/עוסק מורשה אשר מציע  .5

הצעות במכרז זה או תאגיד/עוסק מורשה אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט 

 לעיל(.  3קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 ש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגי .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

מתחרה הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .9

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Xיש לסמן 

 .למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 :המציע נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט 
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

א לחוק ההגבלים 47תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  אני מודע לכך כי העונש על

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

         

ת ימחת  שם המצהיר  חותמת המציע  שם המציע  תאריך

 המצהיר

 אישור עורך הדין

 

___________________ הופיע/ה  יוםאני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ב

בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

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

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

 

_____________ ______________________ ____________ _ 

 ת עורך הדיןימחת חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך 
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 

 התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות – 4א'נספח 

היה צפוי אי להצהיר את האמת וכי יכי על תיהח"מ, _____________ )"המציע"(, לאחר שהוזהר יאנ

 בזאת בכתב כדלקמן: ומתחייבצהיר עשה כן, מאלעונשים הקבועים בחוק אם לא 

מכרז פומבי מכרז הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך  .1
לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט  8/22מס' 

ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי  ומחלקת רווחה  בפסוטה
 המשרד. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .2

 ת המציע:ימחת
 

      

  חותמת המציע  שם המציע  תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה – 5א'נספח 

אני החתום מטה, עו"ד __________, אשר כתובתו _____________________________, מאשר בזאת 

קוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות לקבלת שירותי פי 8/22מכרז פומבי מס' כי החתומים על מסמכי 

 , פרטי החתומים: משרד המשפטיםשפרסם  בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת רווחה  בפסוטה

שם ומשפחה מורשה 

 החתימה

 חותמת חתימה ת.ז.

    

    

    

 

/ה/הם על פי ת"ז ה(, אשר זיהיתיוימ_______________________________ )מר/גב', ת.ז., חותמת וחת

ה מטעם המציע ________________ )שם המציע( ימשמספרה _____________, הוא/היא/הם מורשי החת

 תו/ה/תם מחייבת את המציע.ימוחת

________________________ ________________________ _______________________ 

 ה וחותמתימחת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

  ניגוד ענייניםלהעדר התחייבות  – 6'נספח א

 

 ____ בחודש _____ שנת_______ יוםשנערכה ונחתמה ב_________ ב

 על ידי ____________________

 ת.ז. ______________________

 מכתובת ___________________

 וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן; הואיל

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין; והואיל

צא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין ימלהוהנני עשוי  והואיל

 ולאחריו;

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

פיקוח ותיאום הנדסי במסגרת פרויקט לבניית מבנה מועצה, מקלט   -" השירותים/הטובין"

 פסוטה. חלקת רווחה  בישוב ומ

כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין  -" עובד"

 למזמין.

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -" מידע"

תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור 

השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או ו/או הנוגע למתן 

ור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ימבכל צורה או דרך של ש

 ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן   - "סודות מקצועיים"

השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן 

ירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות הש

האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי 

 מטעמו. 
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין,  .2

מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי  ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים

עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם הוועדה הרלוונטית )יש למלא בהתאם 

לצורך(_____________________ אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין 

אשר בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי 

 אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. 

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובין  .3

נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן 

לכך  השירותים/הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל

 אישור מראש ובכתב של המזמין.

צא ימהנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול לה .4

 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור  .5

להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין.  2-3בסעיפים 

המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד 

 עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

  ולראיה באתי על החתום: 

  מציעחתימת נציג ה 
   

________________________ _________________________________________ _________________________________ 

 ה וחותמת המציעימחת שם החותם  תאריך
 

 דין-ת עורךימחת
 

__/__/__ הופיע/ה בפני הנציג  יוםדין ________________, מאשר/ת כי ב-אני הח"מ, עורך
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל.
 

 

________________________ _________________________________________ _________________________________ 

 ה וחותמתימחת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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 הצהרה לשמירה על סודיות – 7'נספח א

 שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

 על ידי _______________________

 ת.ז. _________________________

 מכתובת ______________________

השירותים/הטובין כהגדרתם וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את  הואיל

 להלן;

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין; והואיל 

 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;  והואיל 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 .מועצה מקומית פסוטהל שירותי פיקוח ותיאון הנסדי  -" השירותים/הטובין"

 כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.  -" עובד"

ובת, (, ידיעה, מסמך, תכתKnow-How(, ידע )Informationכל מידע ) -" מידע"

תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או 

הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה 

או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, 

 מגנטית או אחרת.

בד בקשר למתן כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העו  -" סודות מקצועיים"

השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן 

השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות 

האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי המזמין, כל גורם אחר או מי 

 מטעמו. 

 שמירת סודיות .2
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

וחלטת ולעשות בהם שימוש הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מ

אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע 

בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את 

 המידע או הסודות המקצועיים.

התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי 

 .1977 -חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה 

לחוק הגנת  5פי סעיף -להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

 .1981-הפרטיות התשמ"א

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  חתימת נציג המציע 

 
 
  

________________________ _________________________________________ _________________________________ 

 ה וחותמת המציעימחת שם החותם  תאריך
 
 

 דין-חתימת עורך
 
 

__/__/__ הופיע/ה בפני הנציג  יוםדין ________________, מאשר/ת כי ב-הח"מ, עורךאני 
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 

 פני על התצהיר דלעיל.ב
 

 

________________________ _________________________________________ _________________________________ 

 ה וחותמתימחת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 נוסח ערבות הצעה – 8'נספח א

 

 שם הבנק/חברת ביטוח__________________

 מס' הטלפון __________________

 מס' הפקס ___________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 מועצה מקומית פסוטה

 

 מס' ___________________________הנדון: ערבות 

 לבקשת

________________________________________________________________ 

 )שם המציע(

אשר תדרשו מאת:  ח בלבד.ש" 10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

מכרז פומבי  _________________________________________ )להלן "החייב"( בקשר עם

לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט  8/22מס' 

 . ומחלקת רווחה  בפסוטה

יום מתאריך דרישתכם הראשונה בדואר רשום, מבלי  14אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

לשהי שיכולה לעמוד לחייב שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כ

 בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 31/12/2023 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: 

     

כתובת סניף הבנק/חברת   מס' הבנק ומס' הסניף  שם הבנק

 הביטוח

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

ידוע לי כי אי התאמה לנוסח  –בדקתי ומצאתי כי הערבות המצורפת תואמת את הנוסח בדף זה 

 הנ"ל עלול לגרום פסילה של הצעתי.
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות – 9'נספח א

 

אני הח"מ __________ ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה 

 בזאת בכתב כדלקמן:צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, לא הורשעתי ו/או נחקרתי הריני מצהיר בזאת כי 

; חוק 1975-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-התשי"ב

 לחוק 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-הפיקוח על המטבע, התשל"ח

, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 1977-העונשין, התשל"ז

 .1981-התשמ"א

 או

)מחק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות  נחקרתי ו/או הורשעתיהנני מצהיר כי 

 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

לצורך ההתקשרות עם משרד המשפטים וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור  ידוע לי כי

 בדיקות ביטחוניות.

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי 

 -במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א 

1981. 

כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע   

 כאמור לעיל.

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, וככל שאזכה 

 במכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

________ __   _________         ___________________   _______   _________ 

 שם פרטי ומשפחה           שם האב         שנת לידה        תעודת זהות      תפקיד            תאריך  

 

_____________                                     _____________________________ 

 חותמת וחתימה                 כתובת                           

 אישור עורך הדין

אני הח"מ ___________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

זהרתיו/ה שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שה

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

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

    תאריך:

  חתימת וחותמת:   שם מלא:
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 הצעת מחיר –נספח ב' 

 

לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע  8/22מכרז פומבי מס' בהצעת מחיר לפנייה 

 עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת רווחה  בפסוטה

את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה  .1

ולפיכך לא ובהירה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים 

 ניתן להעריכן.

הצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כלל השירותים המפורטים לרבות  .2

במכרז לרבות שכר, נסיעות, שכ"ד, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות 

  תפעול, ניהול ורווח המציע וכן מע"מ או כל מס או היטל אחר על פי כל דין.

 כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר.שלם ילא  המזמין .3

כפי שציין המציע  בטבלה להלןהתשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחירים המצוין  .4

 ובהתאם לכמות הביצוע בפועל של הזוכה.

 הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר: .5

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי  .5.1

 בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.המזמין, אני מגיש 

 רת.ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה, הזולה ביותר או אח .5.2

ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות  .5.3

 את הצעתי.

-ו___________ ' _מס. ז.ת נושאי__________  -______ / אנו הח"מ ו_________ מ"הח אני

________________  אצל הרשום___________  מטעם חתימה מורשי' _________ מס

 *"(.המציע" –להלן __________ ) שמספרו

 _______________ פקס______________ טל__________________________  כתובת

, זה למכרז המציע הצעת את בזה מגישים, ונספחיו המכרז מסמכי בכל היטב שעיינו לאחר

 :כדלקמן

 שיעור עלות מתן השירות בהתאם לתקרה המקסימאלית שנקבעה על ידי המזמין:

 במילים: ________________ אחוזים ______ אחוזים%
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 

 

 :החתום על

    
 תאריך  המציע חתימת 

 

      
 שם מורשה חתימה  תאריך  חתימת מורשה חתימה 
      
 שם מורשה חתימה  תאריך  חתימת מורשה חתימה 

 אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני 
על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר  ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

    
 חתימה  תאריך 
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 

 ביטוחים קיום אישור - ג'  נספח

 

 לכבוד

 

 מועצה מקומית פסוטה

 

 .,נ.ג.א

  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון

 

נותן " למבוטחנו: ________________________________)להלן: ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 "( השירותים

אדריכלות,  בקשר למתן שירותי ________________ יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת

מדינת  עם לחוזה בהתאם, תכנון, ניהול פיקוח וייעוץ לצורך ביצוע עבודות בינוי ושפוץ עבור משרד המשפטים

 :                                                      להלן המפורטים הביטוחים את, משרד המשפטים –ישראל 

           

                

 , פוליסה מס'________________מעבידים חבות ביטוח

 . המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

 .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ש"ח 2,500,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  הביטוח מורחב לכסות את חבותו .3

 כמעבידם.

 משרד המשפטים, היה ונטען לעניין קרות  -מדינת ישראל  את לשפות על פי הפוליסה מורחב הביטוח .4

מעובדי נותן  מי כלפי מעביד כלשהם כי הם נושאים בחבות כלשהי מקצוע מחלת/תאונת עבודה

 .     השירותים
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   פוליסה מס'________________, שלישי  צד כלפי אחריות ביטוח

 ורכוש בכל גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 המוחזקים. והשטחים ישראל תחומי מדינת

 ההתקשרות החוזית עם המזמין.כל  ולתקופת למקרה₪  2,500,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה  .4
 ועובדיהם.

 שייחשבו ככל משרד המשפטים, -מדינת ישראל  את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .5

 .מטעמו והפועלים נותן השירותים מחדלי או/למעשי ו אחראים

 

 מקצועית, פוליסה מס'________________ אחריות  ביטוח

 מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, נותן השירותים של מקצועית חובה מהפרת נזק מכסה הפוליסה .1

 הצהרה בלתי נכון מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות, רשלנות ממעשה ואשר אירע כתוצאה

בקשר למתן בקשר למתן שירותי אדריכלות, תכנון, ניהול פיקוח וייעוץ  ,בתום לב שנעשו רשלנית

 –מדינת ישראל  עם ולחוזה בהתאם למכרז, לצורך ביצוע עבודות בינוי ושפוץ עבור משרד המשפטים

 משרד המשפטים.

 "ח. ש 2,500,000 -מסך יפחת לא(  שנה) הביטוח ולתקופת למקרה האחריות גבול .2

 :הבאות ההרחבות את לכלול מורחב הפוליסה פי על הכיסוי .3

 ;עובדים של יושר ואי מרמה (1

 - ישראל מדינת כנגד נותן השירותים תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות (2

 משרד המשפטים.

 ;ביטוח מקרה עקב עיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן (3

 חודשים; 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת (4

 שייחשבו אחראים משרד המשפטים, ככל -מדינת ישראל  את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

 .            מטעמו הפועלים וכל נותן השירותים מחדלי או/למעשי ו

 
 כללי

 
 :הבאים התנאים נכללו הביטוח בפוליסות
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 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 להרחבי בכפוף מועצה מקומית פסוטה, –המזמין : נוספים כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .1

  לעיל. השיפוי

 על ניתנה אלא אם תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

 לחשב משרד המשפטים. רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה

משרד  - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

  זדון.  כוונת לנזק מתוך יחול לטובת אדם שגרם לא רשהוויתו ובלבד, המשפטים ועובדיהם

החובות  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי נותן השירותים .4

 .      הפוליסות תנאי פי על המוטלות על המבוטח

 .נותן השירותים על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

 ראשוני ביטוח בחזקת הינו משרד המשפטים, והביטוח -כלפי מדינת ישראל  יופעל אחר לא ביטוח

 .הביטוח פי המזכה במלוא הזכויות על

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .7

      
המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין  הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 ת.והמקורי ותבשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס

 

 
 ,רב בכבוד                                                                                                            

 
                                                                                        ___________________________ 

 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת                    ______________                        תאריך
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-האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב להגברת( לחוק 1)א()28הצהרה בהתאם לסעיף  -נספח ד' 

2011 

 

: להלן)מועצה מקומית פסוטה  לבין"( השירותים נותן" :להלן____________ ) ביני  הואיל ונחתם

: להלן_______ ) שנת_______ בחודש_______ מיום_________  מכרז לפי הסכם"( המועצה"

 "(; השירותים: "להלן) בהסכם המפורטים השירותים לאספקת"( ההסכם"

אני מתחייב כי הצעת המחיר אותה הצעתי למכרז האמור, כוללת עלויות נוספות מעבר לעלויות הדרושות 

 להשלמת השירות, לרבות עלות רווח. 

אשר תשולם לי על ידי המשרד, בהתאם להצעתי שהוסכם לקבלה במסגרת העלויות המגולמות בתמורה 

 בהסכם זה, ולהצעה אותה הצעתי במכרז האמור, אני מתחייב כי עלות זו כוללת:

 את כל העלויות הדרושות עבור תשלומים הנדרשים לפי חוק כגון מס, רישוי וכדומה; .א

 עלויות נוספות הכוללות רווח כלכלי; .ב

ל פי החוק או מעבר לה, עבור עובדי. עלות זו לא תפחת מסכום עלות שכר מינימלית כדרוש ע .ג

 ₪. של_________  

    

החתום על באתי ולהצהרתי על האמור,   

 

 : ____שנת: ___ בחודש: __ היום

 

 :______________ז"ת:__________________ ומשפחה פרטי שם

 

 : _____________________חתימה
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 נוסח ערבות לביצוע -נספח ה' 

 נוסח כתב ערבות בנקאית

 

 שם הבנק ______________   

 מס' טלפון _____________                    

 מס' פקס ______________                    

 לכבוד

 מועצה מקומית פסוטה

 ______________________________________________________הנדון: ערבות מס' 

 

 לבקשת ______________________________________________________________ 

 )שם המציע(

 

 10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 (ש"ח פיםאל עשרת)במילים:  

 

 

 לחודש________   מתאריך__________________     המחירים לצרכןשיוצמד למדד)*( 

)שם המדד(                                                                                 )תאריך פרסום                                

 המדד(

 

 אשר תדרשו מאת:  _______________________________   )להלן "החייב"( 

 

 מכרז מס' _________________________________________ שפורסם. בקשר עם 

 )מס' שם המכרז(                                                                                       

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או את 

 לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
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_________________  _________________ 
 חתימה בראשי תיבות  תאריך

 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד תאריך _____________)התאריך 

 (_____________ )תאריך חתימת החוזה

 

 יום מתום תקופת ההתקשרות בחוזה( ועד בכלל. 60שייכתב יהיה 

 

 פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: ________________________ -דרישה על

 מס' הבנק   ומס' הסניף                                                                                                    

 

 

_____________________________                  _____________________________ 

 שם  הבנק                                                                    הכתובת                          

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

_________         ___________________________________        ____________ 

 תאריך                                             שם      מלא                       חתימה    וחותמת                

 

 

 )*( אם נדרשת ערבות צמודה.

 


