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  מידע והוראות למשתתפים במכרז -מסמך א' 

  כללי .1

בהסכם עם  8.8.2016התקשרה ביום  ")העירייהאו "" המזמין(להלן: " עיריית יבנה .1.1

") ומשרד האוצר שמטרתו להביא לתכנון, פיתוח רמ"ירשות מקרקעי ישראל (להלן: "

ושיווק של עתודות קרקע נרחבות שבבעלות מדינת ישראל בתחום שיפוטה של העיר 

  ").הסכם הגגיבנה (להלן: "

התחייבה העירייה לקדם את התכנון והביצוע של עבודות הפיתוח במסגרת הסכם הגג  .1.2

ועבודות המבנים הנדרשות לשם שיווקן של הקרקעות האמורות למטרת בניה 

למגורים, לרבות הקמה של תשתיות על, תשתיות צמודות, מוסדות ציבור רשות, 

  די ג' (כגון חברת החשמל ומקורות). מוסדות חינוך ועבודות של צד

של שיקום ושדרוג מזמינה בזאת הצעות מחברות קבלניות לביצוען של עבודות העירייה  .1.3

בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז , תשתיות ניקוזים ברחבי העיר יבנה

 .")הפרויקט" ו/או "העבודות(להלן: "

העבודות יבוצעו במקביל על ידי שלשה צוותים מטעם הקבלן, כאשר כל צוות יהיה  .1.4

אתרים, אותם יהיה עליו לבצע על פי לוח זמנים נתון, כמפורט להלן אחראי על מספר 

 וכמפורט במסמך לוח הזמנים (מסמך ו').

 

  האתר  

 משך ביצוע

 צו למן(בימים) 

  עבודה התחלת

    צוות א'  2.1

  61  רחוב סנהדרין  2.1.1

  31  רחוב הקישון  2.1.2

  10  אהרון חג'ג'רחוב   2.1.3

  23  בוכריסרחוב   2.1.4

    צוות ב'  2.2

  3  רחוב הערבה  2.2.1

  5  רחוב החידקל –רחוב הירדן   2.2.2

  5  רחוב הפרת -רחוב הירדן   2.2.3

  5  שדרות האורגים  2.2.4

    שדרות גבעתי  2.2.5
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  10  רחוב האורגים  2.2.6

  5  שדרות חבצלת  2.2.7

  30  פארק השרון (אופציה)  2.2.8

  5  פארן (ליד אורמת) –חניון ציבורי נחל חריף   2.2.9

    'ג צוות  2.3

תעלת ניקוז בשדרות ירושלים במקביל   2.3.1
  לשביל אופנים

70  

  

אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודות באיזה מהאתרים תהווה הפרה של  .1.5

התחייבויות הקבלן ותחייב אותו בתשלום פיצוי לעירייה (על דרך של קיזוז מחשבונות 

), גם אם קלנדרילכל יום איחור ( ₪ 10,000הביניים ו/או מהחשבון הסופי) בסכום של 

העבודות בתוך תקופת הביצוע הכוללת כלל  ביצוע את הקבלן ישלים דבר של בסופו

 שנקבעה לביצוען. 

על הקבלן לבצע את כל התיאומים הדרושים ולבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים  .1.6

שבטבלה לעיל, בכפוף לשינויים שהעירייה תהיה רשאית להורות עליהם לפי שיקול 

את יידרש הקבלן לבצע גם  בחלק מהאתרים (לפי שיקול דעת העירייה)דעתה. 

 הפעילויות הבאות (כולן או חלקן):

 כל הרשויות הרלוונטיות, כגון ומ העירייהקבלת היתרי חפירה/רישיונות מ

 .והוט בזק"י, חחרשות העתיקות,  ,"גרט

  פיקוח./ניהול צוותהקמת משרדים עבור  

 ההתארגנות לתכנית בהתאם לשימור המיועדים ואזורים העבודה אתר גידור.  

 לשימור המיועדים עצים גידור.  

  כולל רישום עבודה ומנהל יםצוות ניהול לפרויקט (מהנדס שלאישור והגשה (

  באתר משרד העבודה.

  ז.ובהתאם לנוהל ל ובסיסיהגשת לו"ז ראשוני"  

  הגישה. בדרכיהכנת תכנית בטיחות ואישורה והתקנת אמצעי בטיחות 

 פיה על בדרכים בטיחות אמצעי והתקנת ואישורה תנועה הסדרי תכנית הכנת. 

סוחרים והמחזיקים ההבעלים, העבודות המפורטות לעיל יבוצעו בתיאום עם  .1.7

הן אופן הביצוע ולגבי הן ו/או בסמיכות להם, העבודות  יהאחרים בנכסים שבאתר

, הכל באחריות הקבלן ועל מועדי הביצוע, תוך שמירה מירבית על דרכי גישהלגבי 

ה זכאי לכל תוספת תשלום שהיא הייחשבונו. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא 
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וגם לא להארכת משך ביצוע בגין הוצאות ו/או עיכובים שייגרמו לו כתוצאה מהצורך 

 .לתאם את ביצוע העבודות כאמור

ועל הקבלן יהיה לבצען תוך , מדרכות ושצ"פים פעילים ,העבודות יבוצעו בצירי תנועה .1.8

ובתנועה, תוך הקפדה על תיאום ואישור של הסדרי  עסקים, בהתחשבות בתושבים

. הפרעה לתנועה תתאפשר בדרך כלל רק הקבלן ועל חשבונו באחריות הכל, תנועה

  .17:00ולא אחרי השעה  9:00לאחר השעה 

במסגרת העבודות יידרש הקבלן לבצע התאמות של תשתיות קיימות (עיליות ו/או תת  .1.9

 ות חדשות (כגון ניקוז, תאורה וגינון).קרקעיות) ו/או הוספה ו/או  של תשתי

כללי ובלתי לביצוען הוא  לוח הזמניםכי התיאור דלעיל של העבודות ושל  ,מובהר .1.10

לביצוען וכל התנאים  לוח הזמניםממצה וכי הגדרותיהן המחייבות של העבודות ושל 

מפרט (אך לא רק) החוזה (מסמך ב'), ההן כמפורט ביתר מסמכי המכרז, לרבות 

 .והתוכניות (מסמך ה') )2כתב הכמויות (מסמך ד' ,)1(מסמך ג' המיוחד

 הא אינניוה עבודותשל כל ה ןלהעניק למציע הזוכה את ביצוע תיבומח האיננהעירייה  .1.11

 יהיוולקבלן לא על פי שיקול דעתה הבלעדי, ברצף, עבודות לבצע את כל ה תיבומח

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי  .מכל סוג שהוא בקשר לכך או זכויות טענות

אישורים תקציביים ואישורים סטטוטוריים אשר קבלת ביצוע העבודות מותנה ב

וכן בקבלתם של תקציבים בפועל בידי  נמצאים בטיפול וטרם הושלמוחלקם עדיין 

 תרשאי עירייההיה התבמידה והאישורים ו/או התקציבים לא יתקבלו, , וכי העירייה

 .כולו או חלקים ממנוכרז, לבטל את המ

 האישורים ,לקבל, באחריותו ועל חשבונו, את כל ההיתריםיידרש הזוכה  קבלןה .1.12

ומכל צד ג' רלוונטי אחר (לרבות רמ"י, בעלי הדרושים מכל רשות מוסמכת  וההסכמות

 ביצוע העבודותלצורך תשתיות למיניהן ובעלי זכויות אחרים בקרקע ובמחוברים) 

כי העובדה  ,. בהקשר זה מובהרם של שטחי התארגנות ומשרדים)(לרבות לצורך הקמת

שהעירייה היא מזמין העבודה איננה פוטרת את הקבלן מהצורך בקבלת אישורים 

 .כאמור גם מכל האגפים הרלוונטיים בעירייה ובתאגיד המים, על אחריותו וחשבונו

 כניסה דרכי לרבות העבודות לאתר הגישה דרך את להכתיב רשאית תהיה העירייה

 .וממנה לעיר ויציאה

העירייה במסגרת מכרז לבדוק ולאמת את כל הנתונים הנמסרים על ידי  יםעל המציע .1.13

הצעה למכרז.  ה שלוהגשת הלשם הכנת הם, ולבצע את כל הבדיקות הדרושות לזה

ת אחריו יהכדי להטיל על עירייהכי אין במסירת נתונים כלשהם על ידי ה ,מובהר בזאת

על בדיקות  יהםתוהצעאת לבסס  יםעל המציע וכי נכונותם ו/או דיוקם כלשהי בדבר

ועל  הרלבנטי להצעשעשוי להיות ביחס לכל נתון  םובאחריות םערכו על ידיותחזיות ש

 ן זה.ילא תחול אחריות כלשהי בעני העירייה

לענין זה: "מציע" משמע גם כל מי שנשלט על כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .1.14

ידי המציע או שולט במציע או נשלט על ידי אותו גורם ששולט במציע; "שליטה" משמע 
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או  50%מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות או יותר  50%החזקה של 

  יותר מהדירקטורים.

  ולוח זמנים להליכי המכרז רכישת מסמכי המכרז .2

 ,שלא יוחזרו (כולל מע"מ),₪  3,000 תמורת תשלום של המכרז ניתן לרכושאת מסמכי  .2.1

  ., יבנה2התנאים  ברח' משרדי מנהלת הסכם הגג, ב

לוח הזמנים המתוכנן להליכי המכרז, בשים לב להתחייבויות העירייה להשלמת  .2.2

 העבודות לפי הסכם הגג, הוא כדלקמן:

  / מקום תאריך  משימה

בין  12.6.2018 מיוםהחל   המכירה של מסמכי המכרזפרסום המכרז ותחילת 

במשרדי  13:30 – 8:30השעות  

של העירייה, אגף ההנדסה 

  , יבנה50דואני  בשדרות

, 9:00שעה ב 19.6.2018  סיור קבלנים (חובה)

אגף משרדי התכנסות ליציאה ב

בשדרות של העירייה,  הנדסה

  יבנה , 50דואני 

  14:00 עד השעה 26.6.2018  מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

המועד להגשת הצעות (לא ניתן להגיש הצעות לפני 

  או אחרי מועד זה)

 8:30השעות  בין 5.7.2018ביום 

 אגף ההנדסה שלב 12:00 –

  יבנה ,50 דואני שדרותב יההעיר

 

העיריה רשאית לשנות את לוח הזמנים המפורט לעיל בכל עת ולפי שיקול דעתה  .2.3

 להלן. 7.1נתן בהתאם להוראות סעיף יהבלעדי בהודעה שת

  מסמכי המכרז .3

 את, מהווים מסמך לוכן הנספחים המצורפים לכ הבאים, לרבות מסמך זה המסמכים .3.1

  מסמכי המכרז:

  ונספחיו: (מסמך זה) במכרזמידע והוראות למשתתפים    - מסמך א'

  נוסח ערבות המכרז.   – 1נספח 

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם    – 2נספח 

  להלן. 4.2.4לנדרש בסעיף 

ים שבוצעו על ידי המציע פרויקטטופס לפירוט ה   – 3נספח 

  להלן.  4.2.5בהתאם לנדרש בסעיף 
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, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים יםתצהיר   – 4נספח 

   .1976 -תשל"ו 

 עירייהובד עדר זיקה לנבחר או עיתצהיר בדבר ה  – 5נספח 

  .והיעדר ניגוד עניינים

  ונספחיו: חוזהה   – מסמך ב'

  נוסח ערבות החוזה.   – 1נספח 

  נוסח אישור על קיום ביטוחים.   – 2נספח 

  נוסח אישור על קיום ביטוח "איכות מוצר".   – 3נספח 

  נוסח אישור הקבלן על חיסול כל תביעותיו.  – 4נספח 

בניה בהוצאת משרד הבטחון (להלן: המפרט הכללי לעבודות    –מסמך ג' 

  .") (לא מצורף)המפרט הכללי"

המפרט ואופני מדידה מיוחדים (להלן: " המפרט המיוחד  – 1'גמסמך 

  . ")המיוחד

  טופס הצעת הקבלן.   – 1מסמך ד'

  ")כתב הכמויות(להלן: " עם מחירי היחידה כתב הכמויות  – 2מסמך ד'

  רשימת תכניות ותיק תכניות.   –מסמך ה' 

  מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן.   –' ומסמך 

  .לוח זמנים (אבני דרך)   – ז'מסמך 

תשובות לשאלות הבהרה ומסמכים אחרים שיישלחו על ידי    –' חמסמך 

  העירייה במסגרת הליכי המכרז (ככל שיהיו).

ההוראות סדרי העדיפות ויתר יחולו  ,במקרה של אי התאמה בין מסמכי המכרז .3.2

  .לחוזה 5לענין זה בסעיף שקבועות 

על המציע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא שכל המסמכים שנמסרו לו  .3.3

  מסמכי המכרז, וכן לרשימות השונות של תוכן העניינים.  לרשימתמתאימים במלואם 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם  .3.4

תתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי הכנת הצעתו והגשתה, והמש

הצעה למכרז זה. אין  ה שלוהגש ההמכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנ

המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם 

  לכל מטרה אחרת.

י המציעים במסגרת מסמכי המכרז יהיו רכושה של העירייה גם לאחר הגשתם על יד .3.5

המכרז (לרבות מציעים שלא זכו במכרז) והיא תוכל לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול 

נתונים  לומבלי לגרוע מהאמור, מציעים רשאים לציין במסגרת הצעותיהם אי. הדעת
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ו/או מסמכים הכלולים בהן הם סודיים והעירייה תהיה רשאית להביא ענין זה 

  ש לחשוף את ההצעה בפני משתתפים אחרים במכרז.בחשבון, לרבות במקרה שתתבק

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ואין להן נפקות כלשהי  .3.6

בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל 

כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי  ,של "פרשנות כנגד המנסח" ולפיכך אין לראות בעובדה

  ככלי עזר בפרשנותם. ,עירייהה

 תנאי השתתפות במכרז .4

 יםתנועה מרכזי יבצירהעבודות נשוא המכרז כוללות עבודות תשתית ופיתוח מורכבות,  .4.1

העירייה קיבלה על במדרכות ושצ"פים פעילים.  , וכן עבודותים ברחבי העירופעיל

לשמור בלוחות זמנים קשיחים וקצרים, על מנת את העבודות  עצמה לבצע ולהשלים

על שגרת החיים ולגרום להפרעה מינימלית לתושבי העיר, לעסקים במתחם ולתחבורה 

. משיקולים אלה קבעה העירייה תנאי סף להשתתפות במכרז, כמפורט להלן, אשר בעיר

בלוחות סיון מוכחים בביצוע של עבודות בהיקפים וייבטיחו שרק קבלנים בעלי יכולת ונ

  הזמנים הנדרשים יוכלו להתמודד במכרז.

על כל דרישות במועד הגשת הצעתו רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו  .4.2

 הסף המפורטות להלן:

 (לא תותר הגשה של הצעות משותפות המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל 4.2.1

 .לשני גורמים)

, בודות הנדסה בנאיותקבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לע הוא המציע 4.2.2

 400בענף  וגם ומעלה 1ג'(כבישים ועפר) בסיווג  200בענף , 1969 - התשכ"ט

 .ומעלה 3ב'(ביוב, ניקוז ומים) בסיווג 

  .ISO 9001 ןהינו בעל תעודת הסמכה לתק המציע 4.2.3

ועד  1.1.2013בתקופה שלמן ו/או כקבלן משנה  כקבלן ראשי ביצעהמציע  4.2.4

(אך לא  ניקוזותשתית, לרבות עבודות עפר, סלילה ועבודות פיתוח  1.1.2018

 ₪ 5,000,000של לפחות  שנתי ממוצע כולל בניה, מינהור ותחזוקה) בהיקף

לא כולל  ,לפי חשבונות חלקיים או חשבון סופי (עבודות שבוצעו ואושרו

 .)ומע"מ מקדמות

צו התחלת עבודה) וסיים (לפי חשבון סופי מאושר  קבלתהמציע התחיל (לפי  4.2.5

  1.1.2018ועד  1.1.2013בתקופה שלמן או קבלת תעודת השלמה מהמזמין) 

המבוצע לפי חוזה  פרויקטאחד ( פרויקטפחות לאו כקבלן משנה כקבלן ראשי 

(אך לא  ניקוזו סלילה, עפרותשתית, לרבות עבודות  פיתוחעבודות  של אחד)

  .(לא כולל מע"מ) ₪ 5,000,000בהיקף של לפחות כולל בניה, מינהור ותחזוקה) 

 .1976 –המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  4.2.6

 .1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  עסקאותהמציע עומד בהוראות חוק  4.2.7
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 .המכרזהמציע רכש את מסמכי  4.2.8

 להלן. 12בהתאם להוראות סעיף  המכרזהמציע הגיש את ערבות  4.2.9

 (לכל אורכו). הקבלניםהמציע השתתף בסיור  4.2.10

לעיל מובהר כי:  4.2.5 – 4.2.4לענין עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים בסעיפים  .4.3

הסעיפים;  נישכל אחד מלצורך הוכחת עמידה בים /פרויקטהניתן להציג את אותם  (א)

ים פרויקטשל הבמחירי חוזה שוטפים  בסעיפים הםהיקפי הביצוע הנזכרים  (ב)

 ., לא כולל מקדמות ולא כולל תכנוןמוללא מע"ללא הצמדות הרלוונטיים, 

  ותמחירי ההצע .5

בטופס הצעת נקוב להמציע בשיטת ההנחה מאומדן ולפיכך על  מפורסםמכרז זה  .5.1

המוצעת על ידו לכל מחירי היחידה  האחידה) את אחוז ההנחה 1מסמך ד'( המחיר

  ).2כתב הכמויות (מסמך ד'ב הנקובים

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות הם מחירי מקסימום, כך כי  ,מובהר בזאת .5.2

שלא ניתן להגיש הצעה במסגרתה תתבקש תוספת על המחירים הללו. עוד מובהר, 

ההנחה שינקוב המציע תהיה אחידה ותחול על כל מחירי היחידה הנקובים בכתב כי 

 . הכמויות

כוללים מע"מ והם מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות נקובים בש"ח ואינם  .5.3

 ישולמו, לאחר ההנחה שהציע המציע בהצעתו, בתוספת מע"מ כדין.

 כוללים ,המציע בהצעתולאחר ההנחה שהציע  ,בכתב הכמויות יםנקובהיחידה ה ימחיר .5.4

עבודות ההכנה והעזר, הציוד, החומרים, חומרי העזר, כח אדם,  ,העבודותאת כל 

כולל העסקת שוטרים במידת אך לא (תשלומי חובה, הסדרי בטיחות, הסדרי תנועה 

הנובעות מביצוע כל התיאומים ומקבלת כל ההיתרים הכרוכות וההוצאות , הצורך)

, ומכל צד שלישי שהם והאישורים הדרושים לשם ביצוע העבודות מכל רשות מוסמכת

  .ל ידםלרבות כל תשלום שיידרש ע

שאו יי ציע בהצעתו,ובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהציע הממחירי היחידה הנק .5.5

 ., ככל שיישאו, בהתאם לקבוע בחוזה (מסמך ב')תשומות הבניהלמדד  הפרשי הצמדה

בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב  הנקובותכל הכמויות כי  ,מובהר .5.6

. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי העירייהאת 

שהציע  לאחר ההנחה, למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, בהתאם העירייה

 . הקבלן

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או  עוד מובהר בהקשר זה, כי .5.7

לרבות ביטול מבנים/פרקים בכתב  לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות,

מבלי שדבר זה יגרום  וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה, הכמויות,

 .שהציע המציע בהצעתולאחר ההנחה  , כפי שהםלשינוי במחירי היחידה
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  בדיקת האתר וסיור קבלנים .6

המיועדים לביצוע העבודות ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את באתרים על המציע לבקר  .6.1

  כל המידע שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה. 

כולל הסבר כללי וביקור במכרז, ינים להשתתף יסיור קבלנים למציעים המעונ .6.2

 לעיל. 2מועד ובמיקום הקבועים בסעיף יערך בבאתרים, 

ומהווה תנאי להגשת הצעה  חובה היאבסיור הקבלנים (לכל אורכו) השתתפות ה .6.3

מנכ"ל  . לנוכח חשיבות הסיור, מומלץ (אך לא חובה) שהמשתתפים בסיור יהיולמכרז

המשתתפים בסיור לדאוג להרשם אצל מארגני על ו/או סמנכ"ל הנדסה של המציע. 

  ., בציון זהותם ותפקידם של המשתתפיםהסיור עם תחילתו ועם סיומו

לא יהיה כל תוקף לדברים שייאמרו במהלך  סיור הקבלנים, אלא אם וככל שבאו לידי  .6.4

  ביטוי כתוב בסיכום סיור שיוצא ויופץ על ידי העירייה למשתתפים בסיור.

  הבהרות ושינויים .7

, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג תרשאי עירייהה .7.1

שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות 

הבלעדי,  האו הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעת

  ובין בתשובה לשאלות המציעים.  כלשהןרשויות  ן של, בין על פי דרישתהבין ביוזמת

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות או אי התאמות או יהיה לו ספק  .7.2

על  בכתבכלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך 

 .לעיל 2.2מהמועד הקבוע לענין זה בסעיף לא יאוחר  דרך של משלוח שאלות הבהרה

 (לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות שאלות הבהרה כאמור יש לשלוח

office@hararierez.com (באחריות מובהר, כי  ., מנהל הפרויקטארז הררימר  לידי

 בטלפון ,בדבר קבלת שאלות הבהרהממשרדו של מנהל הפרויקט המציע לקבל אישור 

08-6781787. 

לאחר חלוף המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה לא יתקבלו עוד כי  ,מובהר בזאת .7.3

 בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז. ותכל טענ

שו את שרכ בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים לשאלות הבהרה ישלחותשובות  .7.4

יהוו לשאלות ההבהרה . מסמכי התשובות , בלא לזהות את פרטי הפונהמסמכי המכרז

  ולחתום עליהן. תולהצעותן סמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף אחלק בלתי נפרד ממ

לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו  תאחראי נהאינ העירייהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .7.5

יחייבו את כחלק מהליך המכרז נמסרו בכתב שלשאלות הבהרה תשובות בעל פה, ורק 

העירייה. עוד מובהר כי העירייה איננה חייבת להגיב או להשיב על כל פנייה שתשלח 

  . ליה כאמורא
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ובין מסמכי המכרז  בתשובות לשאלות ההבהרהבכל מקרה של סתירה, בין האמור  .7.6

התשובות . במקרה של סתירה בין מסמכי התשובותהמקוריים, יגבר האמור במסמכי 

  המאוחר יותר. במסמךובין עצמם, יגבר האמור  לשאלות הבהרה

  הסתייגויות .8

למסמכי המכרז או השמטה או תוספת  ,שינוי המציעים אינם רשאים לבצע כל .8.1

בכל להסתייג בכל אופן שהוא מהאמור במסמכי המכרז ובמקרה שמי מהם יעשה כן, 

ו של לפסול את הצעת, רשאית העירייה ")הסתייגויות(להלן: " דרך ו/או צורה שהיא

כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם (כולן או חלקן) הסתייגויות את לראות או  מציע אותו

לדרוש מהמציע לתקן את או  פגם טכני בלבד משוםלראות בהסתייגויות או  מהן

לשנות את מחיר ההצעה או פרט לא יהיה כדי ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור 

  .בהחר אמהותי 

 תחליט העירייה . אםהעירייהשל  הההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעת .8.2

לפסול  העירייה ת, רשאיהלהחלטתלהסכים והמציע יסרב פשרויות לנהוג לפי אחת הא

  את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

  מועד הגשת ההצעות .9

 בסעיף יםהקבועובמקום  תאריךברה ידנית בלבד, על המציע להגיש את הצעתו במסי .9.1

  "). המועד להגשת הצעות למכרז(להלן: " לעיל 2.2

המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל  יאחרלפני או הצעה שתוגש  .9.2

  דרך אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

המועד את  דחותהבלעדי, ל האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר העירייה .9.3

בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז לפני המועד להגשת  להגשת ההצעות למכרז

 ההצעות.

  אופן הגשת ההצעות . 10

על המציע להגיש את הצעתו במעטפה עליה יצוין אך ורק: "הצעה למכרז מס'  .10.1

   ימן הכר נוסף.פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל ס". 18/2018

את שיעור ההנחה ) 1(מסמך ד'המציעים נדרשים לציין על גבי טופס הצעת המחיר  .10.2

). מציע שמציע לבצע 2האחידה שהם מציעים ביחס לכל מחירי כתב הכמויות (מסמך ד'

במקום  0, ימלא את הספרה יאת העבודות במחירי כתב הכמויות, בלא הנחה כלשה

המיועד לציון שיעור ההנחה. הצעה שלא יצוין בה דבר במקום המיועד לציון שיעור 

 ההנחה תפסל. 

אך לא כולל  התוכניותרשימת (לרבות המכרז  כל מסמכי אתעל המציע לצרף להצעתו  .10.3

ו בכל עמוד ועמוד (עם חתימה מלאה ם על ידמיחתו םכאשר ה) התוכניות עצמן

 ) ועל העמוד האחרון של החוזה (מסמך ב'))1על גבי הצעת המחיר (מסמך ד' ומאומתת

להלן.  13 מפורט בסעיףיתר האישורים והמסמכים ככל וכן את הערבות הבנקאית ו
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החתימה של המציע על גבי מסמכים טכניים והנדסיים אשר יוגשו בכריכה (לא בקלסר) 

   יכול שתעשה גם על גבי הכריכה בלבד.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  .10.4

 על המציע בלבד.  יחולוה למכרז ובהשתתפות במכרז ההצע

  תוקף ההצעה . 11

   .21.12.2018 עד ליוםההצעה תהיה בתוקף  .11.1

לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה  תהא רשאית העירייה .11.2

יום נוספים,  120 -אך לא יותר מהבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתהנוספת שתקבע על יד

דרישת בהתאם ללהאריך את תוקף ההצעה יעים מחוייבים במקרה כאמור יהיו המצו

 . העירייה

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על החוזה ויקיים את כל יתר הפעולות הנדרשות  .11.3

חודשים  12ממנו עם הכרזתו כזוכה וכן במקרה שהחוזה עם המציע הזוכה יבוטל בתוך 

נשוא מכרז ממועד הכרזתו כזוכה, תהיה העירייה רשאית להזמין את ביצוע העבודות 

עותיהם במכרז) בלא צורך בעריכתו מאחד המציעים האחרים (בהתאם לדירוג הצזה 

  של מכרז חוזר.

  ערבות בנקאית . 12

חתימה על החוזה  ים על פי תנאי המכרז, לרבותהתחייבויות המציע מן שללהבטחת קיו .12.1

, על המציע הזוכה לבצע עם ההכרזה על זכייתווביצוע יתר הפעולות שעל  העירייהעם 

התאם בבנק ישראלי, של ערבות בנקאית אוטונומית  יהםתולצרף להצע יםהמציע

 . ")ערבות המכרז: "(להלן ₪ 000250, של, על סך 1כנספח לנוסח המצורף 

אותה, באופן מלא או לחלט  תהא רשאיוהעירייה ת תהא בלתי מותניתהמכרז ערבות  .12.2

במקרה שמציע לא יקיים אחר , בלא שתידרש לנמק את דרישת החילוטחלקי, 

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על החוזה התחייבויותיו לפי תנאי המכרז, לרבות 

  .ויבצע את יתר הפעולות שעליו לבצע עם ההכרזה על זכייתו

 11.1פקיעת התוקף של ההצעה כאמור בסעיף  עד ליוםתעמוד בתוקף המכרז ערבות  .12.3

יאריכו מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז,  אם העירייה תדרוש. לעיל

. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם, מכרזערבות התוקפה של בהתאמה את המציעים 

 ., וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכות העירייה במקרה כזהתפסל הצעתו

  להלן.  16.5אם להוראות סעיף וליתר המציעים בהת הזוכה ערבות המכרז תוחזר למציע .12.4

  מסמכים שיש לצרף להצעה . 13

מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המכרז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את 

  המסמכים המפורטים להלן:
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למקור של תעודת ההתאגדות של המציע ותדפיס עדכני מרשם העתק מתאים  .13.1

 התאגידים הרלוונטי.

, 1969 - , התשכ"טלפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תקףרשיון קבלן  .13.2

 לעיל.  4.2.2 הנדרשים כאמור בסעיף יםובסיווג פיםבענ

 .ISO 9001ן לתקבתוקף תעודת הסמכה  .13.3

בהתאם לנדרש בסעיף  ,) כשהיא ממולאת, חתומה ומאומתת1(מסמך ד' הצעת המחיר .13.4

 .לעיל 10.2

 10.3בהתאם לנדרש בסעיף עותקים של מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע,  .13.5

 לעיל.

לעיל, ערוך  4.2.4בוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף פירוט העבודות ש .13.6

, לרבות אישור של רואה החשבון של המציע ביחס לנתונים 2כנספח במתכונת המצ"ב 

 שיפורטו שם.

לעיל, ערוך  4.2.5בביצוע פרויקט/ים בהתאם לנדרש בסעיף המציע סיונו של יפירוט נ .13.7

, בצירוף עותקים של צו התחלת עבודה, חשבון סופי מאושר, 3כנספח במתכונת המצ"ב 

חר שנדרש על מנת להוכיח את עמידת כל מסמך אאו /אישור של מזמין העבודה ו

  המציע בדרישות סעיף זה. 

 .1976 –עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  תעודת .13.8

של המציע המעיד על ניהול ספרי חשבונות  אה חשבוןאישור תקף מפקיד שומה או רו .13.9

  על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

לפי חוק עסקאות גופים של המציע מות אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות ורשו .13.10

  .1976-ציבוריים, תשל"ו

 מסמכי המכרז.קבלה בגין רכישת  .13.11

 ערבות המכרז. .13.12

 מורשי החתימה של המציע. רך הדין או רואה החשבון של המציע לענין זהותאישור עו .13.13

המציע הוא עסק בשליטת אישה, יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים ו במידה .13.14

 .1987-תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח) ל1(ה22בהתאם לסעיף 

המצ"ב בנוסח , 1976 –, תשל"ו בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים יםתצהיר .13.15

 , חתומים על ידי המציע ומאומתים כדין.4 כנספח

, לאחר שהמציע מילא 5כנספח המצ"ב בנוסח , ניגוד עניינים שאלון לאיתור חשש בדבר .13.16

  אותו וחתם עליו.
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  המציעהצהרות  . 14

ראה ובדק את כי  מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה במכרז  והשתתפות ההגשת הצע .14.1

יש לו כל  ,לו מוכרים וברוריםשכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז כל מסמכי המכרז, 

, וכי הוא מסוגל לביצוע העבודות הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות

   במסמכי המכרז.וכנדרש כמפורט  כלה ,מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות

 ,כי המצגים מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה במכרז  והשתתפות ההגשת הצע .14.2

במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על  עירייההנתונים והפרטים אשר נמסרו לו על ידי ה

 ,לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים המי מטעמו עירייהידו, וכי ל

  מצגים אלו.פרטים ו

הוא לא תאם כי  מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה במכרז  והשתתפות ההגשת הצע .14.3

עצם השתתפותו במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל מציע בכח וכי  את את הצעתו או

לא גילה ולא יגלה את פרטי הצעתו, כולם או חלקם, לכל מציע בפועל או בכח, עד לאחר 

  פתיחת ההצעות במכרז. 

  קביעת הזוכה במכרזאופן  . 15

(אלא אם כן העירייה תודיע  13:00פתיחת המעטפות תהיה ביום הגשת ההצעות, בשעה  .15.1

 על מועד אחר).

 ביותר היא שתבחר כהצעה הזוכה.  הנמוך המחירההצעה בעלת  .15.2

במקרה שהמחיר הכולל שינקב בהצעה ביחס לכתב הכמויות לא יהיה תואם את  .15.3

 סכוםל עדיפות תינתן אזי, בהצעה ושצוינ המחיר שמתקבל מיישום שיעורי ההנחה

כתוצאה של  שתתקבל התוצאה בין סתירה בכלכלומר,  .ההנחה מיישום שיתקבל

שרשם המציע הסכום  בהצעת המחיר, לבין המציע שרשם ההנחה שיעור לפי חישוב

 .יגבר ההנחה שיעור ,המחיר בהצעת

שלהן יהיה הנמוך ביותר, אזי  במקרה שיהיו שתיים או יותר הצעות אשר המחיר .15.4

העירייה תפנה למציעים שהגישו את ההצעות האלה ותאפשר להם לעדכן את הצעתם 

 על דרך של הפחתת המחיר המבוקש על ידם. 

לקבל  תמתחייבהעירייה איננה  ,היקפו הכספי וחשיבותו ,לאור מורכבותו של הפרויקט .15.5

יא רשאית שלא לקבל הצעות , והאו הצעה כלשהי עם המחיר הנמוך ביותראת ההצעה 

של מציעים אשר לפי הערכתה נעדרים את הכישורים, היכולת או הניסיון הנדרשים 

לביצוע העבודות, במורכבות, בהיקף ובקצב הנדרשים. כמו כן תהיה העירייה רשאית 

לפסול ו/או לא לקבל הצעות של מציעים שיש לה או למזמיני עבודה אחרים ניסיון לא 

מולם, לרבות מציעים שמצויים או היו מצויים בעימותים משפטיים טוב בהתנהלות 

 או אחרים מולה. 
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העירייה תהא רשאית לפנות למציעים ולבקש מהם הבהרות והשלמות ביחס למסמכים  .15.6

ונתונים שהוצגו במסגרת הצעותיהם, כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, על 

 בתנאי המכרז. מנת לבדוק את הצעותיהם ולוודא את עמידתם

ומכל סיבה שהיא, להחליט על  האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרהעירייה  .15.7

, ובכלל זה היא רשאית למסור לביצועו של העבודות נשוא המכרזחלקי בלבד של ביצוע 

המציע הזוכה רק חלק מהעבודות נשוא המכרז ואת יתרת העבודות למסור לביצוע של 

  .לנכון, במסגרת סמכויותיה לפי כל דיןגורם אחר, בכל דרך שתמצא 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, להחליט לפצל  .15.8

 את ביצוע העבודות בין מספר מציעים.

ומכל סיבה שהיא, לבטל את  תהלעצמה את הזכות, לפי שיקול דעת שומר העירייה .15.9

כולו או  ,על החוזה ו/או לא לבצעו לחתוםלבחור זוכה במכרז ו/או לא המכרז ו/או לא 

   מקצתו.

לא תהיה ממש איזה מהאפשרויות המפורטות בסעיף זה לעיל, ל תחליט העירייהאם  .15.10

העירייה, לרבות דרישה טענה מכל סוג שהוא כלפי זכות ו/או למשתתפים במכרז כל 

 .לא זכות להחזר הוצאותיהם בגין ההשתתפות במכרז

  הודעה לזוכה והתקשרות . 16

  ה במכרז.יודיע לזוכה בכתב על הזכית העירייה .16.1

, את חוזהלעירייה את ערבות ההזוכה  מציאם ממועד ההודעה כאמור, ימיי 7תוך ב .16.2

יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כל את ו האישור על קיום הביטוחים

, לרבות עותק פיזי מלא של כן עותק חתום של החוזה על כל נספחיוכמפורט בחוזה, ו

  ת שמהוות חלק ממסמכי המכרז.כל התוכניו

 , לנהל משאובכפוף להוראות כל דין הבלעדי הקול דעת, על פי שיתהיה רשאית העירייה .16.3

  ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוזה.

ו/או כל מסמך אחר שנדרש  חוזהלא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות ה .16.4

תו במכרז ו/או לחלט ילבטל את זכי ית העירייהרשא ימים כאמור, 7בתוך  להמציאו

  .המכרז שלו, כולה או חלקה את ערבות

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע  .16.5

להם ולמציע המזמין בכתב ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז, ויחזיר 

 שהומצאה על ידם. המכרז את ערבותהזוכה 

  דין חל . 17

  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל. .17.1

  .מחוז מרכזזה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של  להליךכל עניין הנוגע  .17.2
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  ______________________  

  עיריית יבנה  
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  1נספח 

  נוסח ערבות המכרז

  לכבוד

  עיריית יבנה

  3רחוב דואני 

  יבנה

  

  ערבות מס' ________________ הנדון:

 אלף מאתיים וחמישיםש"ח (במילים:  250,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הננו ערבים בזה 

ש"ח) בלבד המגיע או העשוי להגיע לכם מאת __________________________ (שייקרא להלן: 

  .בעיר יבנה הסדרת ניקוזיםלביצוע עבודות  18/2018 מכרז מס'ם "), בקשר עהחייב"

ואנו נשלם לכם מפעם  אוטונומית ובלתי חוזרת בלתי מותנית, נהערבות זה ה התחייבותנו לפי כתב

כל סכום שיצוין בדרישתכם, בלי שיהיה עליכם להסביר,  ,לאחר קבלת דרישתכם בכתב מידלפעם, 

לנמק, או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי 

  שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

על פיה, צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, וכל דרישה 21.12.2018 ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך

לידי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור ועד 

  דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה. בשעות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. ,בכלל

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

   



  2נספח 

  1.1.2018 ועד 1.1.2013להצגת פרטים ביחס להיקף עבודות בתקופה שלמן טופס 

ו/או כקבלן משנה ביצענו כקבלן ראשי  1.1.2018 ועד 1.1.2013בתקופה שלמן אנו הח"מ, ________________ (מספר תאגיד ___________) מצהירים בזאת כי 

בודות שבוצעו ואושרו (ע₪  5,000,000עבודות פיתוח ותשתית, לרבות עבודות עפר, סלילה וניקוז (אך לא כולל בניה, מינהור ותחזוקה) בהיקף שנתי ממוצע של לפחות 

  .)והצמדות כלשהן לפי חשבונות חלקיים או חשבון סופי ולא כולל מקדמות

  .להלן פרטים ביחס לעבודות שבוצעו כאמור

  

    את הנתונים המפורטים בטבלה דלעיל יש לגבות באישור של רואה החשבון של המציע.

שם המזמין (מפרסם   שם הפרויקט
  תיאור הפרויקט  המכרז)

שנת 
התחלת 
  הביצוע

שנת 
השלמת 
  הביצוע

היקף ביצוע  בתקופה שלמן 
  1.1.2018 ועד 1.1.2013

איש קשר 
מטעם המזמין 

  לברורים
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  3נספח 

  1.1.2018 ועד 1.1.2013טופס להצגת פרטים ביחס לפרויקטים שבוצעו בתקופה שלמן 

או קבלת קבלת צו התחלת עבודה) וסיימנו (לפי חשבון סופי מאושר אנו הח"מ, ________________ (מספר תאגיד ___________) מצהירים בזאת כי התחלנו (לפי 

 פיתוחשל עבודות המבוצע לפי חוזה אחד)  פרויקטאחד ( פרויקט לפחות משנה כקבלן אוראשי כקבלן  1.1.2018 ועד 1.1.2013) בתקופה שלמן תעודת השלמה מהמזמין

. להלן רי חוזה ללא הצמדות ולא כולל מע"מ)(במחי₪  5,000,000בהיקף של לפחות  , מינהור ותחזוקה) (אך לא כולל בניה וניקוז סלילה, עפרותשתית, לרבות עבודות 

  ים שבוצע/ו כאמור./פרויקטפרטים ביחס ל

  

  

  בצו התחלת עבודה, חשבון סופי מאושר, אישור של מזמין העבודה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר.את הנתונים המפורטים בטבלה לעיל יש לגבות 

   

  שם הפרויקט
שם המזמין (מפרסם 

  תיאור הפרויקט  המכרז)
תאריך 
התחלת 
  ביצוע 

תאריך 
 סיום

   הביצוע

עבודות פיתוח ותשתית היקף 
במסגרת (כהגדרתן לעיל) 

  הפרויקט

איש קשר 
מטעם המזמין 

  לברורים
              

              

              

              

              



  4נספח 

  לענין שמירה על זכויות עובדיםתצהיר 

  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את הח"מ יאנ

  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

") קבלןה_________________ (להלן: " -_________________ בהנני משמש בתפקיד  .1

 והנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

  או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות; קבלןה   □

רון להגשת או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האח קבלןה  □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 לעניין תצהיר זה: .3

 –ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" .3.1

1976. 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  .3.2

 .1976 –ות גופים ציבוריים, תשל"ו ב(א) לחוק עסקא2כהגדרתה בסעיף  –"עבירה"  .3.3

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

  _______________  

  חתימת המצהיר  

  חתימהאימות 

  

עו"ד (מ.ר. _______), מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה אני הח"מ ______________, 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

  . תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני

    __________  __________________  

  , עו"ד           תאריך    
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  תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
  1976 -"ו תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי

  

, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אנו הח"מ

  בועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הק

") הקבלן_________________ (להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 קבלן.הוהנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9משמעותו של סעיף ידועה ומובנת לי אשר כי הריני ל .2

  .)"חוק שוויון זכויות" (להלן: 1998 - מוגבלות, התשנ"ח
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

  ;קבלןהלחוק שוויון זכויות אינן חלות על  9הוראות סעיף    □

  .והוא מקיים אותן הקבלןלחוק שוויון זכויות חלות על  9סעיף  הוראות  □

 :ןעובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמ 100מעסיק קבלן הבמידה ו .4
מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה לשם בחינת יישום הקבלן   □

לשם קבלת הנחיות  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 

  ;בקשר ליישומן

לפנות למנהל  בעבר התחייבכבר ו לפחות עובדים 100 מעסיקקבלן הש במידה  □

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

 ממנו כנדרש פנה כי מצהירהוא , כאמור לחוק שוויון זכויות 9חובותיו לפי סעיף 

  .ניתנוככל ש, הנחיות םליישו ופעל

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  הקבלן .5

העירייה (ככל שתהיה עם  והתקשרות ממועד ימים 30 בתוך תייםותים החברוהשיר

 התקשרות כאמור). 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

  _______________  

  חתימת המצהיר  

  חתימהאימות 

עו"ד (מ.ר. _______), מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה אני הח"מ ______________, 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

  . תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני

    __________  __________________  

 , עו"ד                     תאריך
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  5נספח 

  שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

  הרשות המקומית: ___________________________________

  מועמד/ת לתפקיד: ___________________________________

  

  תפקידים וכהונות –חלק א' 

  פרטים אישיים .1

  _____________________________שם משפחה: 

  שם פרטי: _______________________________

  שנת לידה: ___/___/___  מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

  כתובת: רח' _______________  עיר/יישוב ________________  מיקוד: ____________

  ___________________מס' טלפון: __________________  מס' טלפון נייד: _

  

  תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

  (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד').

  וכיו"ב).נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (מועצה, שותפות, עמותה 

  נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות).

תחומי הפעילות של   שם המעסיק וכתובתו

  המעסיק

התפקיד ותחומי 

  האחריות

  תאריכי העסקה
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  תפקידים ציבוריים .3

  .לעיל 2ו בשאלה צוינשלא פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

  שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

  

  תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף

      

      

      

      

      

  

  חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

אחרים, בין פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים 

  אם הם ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים.

  שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

  

שם התאגיד / רשות 

  גוף ותחום עיסוקו /

 תאריך התחלת

הכהונה ותאריך 

  סיומה

פעילות מיוחדת   סוג הכהונה *

בדירקטוריון (כגון 

חברות בוועדות או 

  אחרים)תפקידים 

        

        

        

        

        

        

נא לפרט גם  -דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  * 

    את שמות בעלי המניות שמינו אותך.
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 קשר לפעילות הרשות המקומית .5
, שירותשלא כאזרח המקבל האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

לפעילות הרשות המקומיות שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליה (ובכלל זה 
זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, 

  או לגופים אחרים שהיא קשורה אליהם)?
ה. נא לציין כל זיקה או קשר שנים אחור 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

  באופן מפורט.
לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או מגופים  –"בעל עניין" בגוף 

מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא 
  ).1, בתאגידים הנסחרים בבורסה6819-כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

  כן / לא

  אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  
 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

לעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים  2-5פירוט תפקידים, כאמור בסעיפים 
  בלבד. בהווהולכהונות 

נא לפרט את שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות 
בדירקטוריון, יש לפרט את התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך מועצהלעיל (למשל, אם בן/ת זוגך 

  התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

  חנך.בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שול –"קרוב" 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  

    

                                                      
  –1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ,בעל ענין" בתאגיד" 1
אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות )   מי שמחזיק בחמישה 1(

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 
שלו, או מכוח ההצבעה  הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק

  –בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;  (א) 
הערך האמורים; לענין החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות   (ב) 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  -זה, "נאמן" 
 מס לפקודת 102 בסעיף כהגדרתו, לעובדים)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות 2(א)(46כמשמעותו לפי סעיף 

  ;הכנסה

 )   מועצהבת של תאגיד, למעט חברת רישומים;2(
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 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7
בתפקיד האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או כפופים לך 

שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם 
  יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

  כן / לא
  אם כן, פרט/י:

________________________________________________________  
________________________________________________________  

________________________________________________________  
________________________________________________________  

  
 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .8

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד שלא פורטו לעילינים האם ידוע לך על תפקידים ועני
  אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
  כן / לא

  אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

מקורביך שעלולים להעמידך  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל .9

 במצב של חשש לניגוד עניינים
על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא  ידוע לךהאם 

התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים 
  עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?עסקיים), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד 

  .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה
לעיל (לדוגמה, תפקידים ועיסוקים  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 

של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות 
  ת המקומית).הרשו

  כן / לא
  אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________
__________________________________________________________________  
  

 פירוט קורות חיים ועיסוקים . 10

נא צרפ/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עסקים 

  בעבר ובהווה, כולל תאריכים.
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  נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות . 11

או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפים, 

שלך או של קרוביך (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 

  , בתאגידים הנסחרים בבורסה).1968-התשכ"ח
  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
  כן / לא

  אם כן, פרט/י:

 שם המחזיק (אם  שם התאגיד / גוף

  המחזיק אינו המועמד)

  תחום עיסוק  אחוז החזקות

  התאגיד / הגוף

        

        

        

        

        

        

  

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים . 12

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם 

  להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?עשויים 
  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
  כן / לא

  אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

 חבות כספים בהיקף משמעותי . 13

תפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או האם את/ה, קרוביך או מישהו משו

  להתחייבויות כלשהם?
  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
  כן / לא

  אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים . 14

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 

  מועמד/ת?עניינים בתפקיד שאליו את/ה 

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים 

  עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

  .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

י שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין לרבות מ –"בעל עניין" בגוף 

בעקיפין, ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ 

  .חיצוני לו
  כן / לא

  אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

  הצהרה –חלק ג' 
  

א/ת ת.ז. מספר _____________, אני, החתומ/ה מטה, _______________________, נוש

  מצהיר/ה בזאת, כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים,  .1

 נכונים ואמיתיים;

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה  .2

למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא 

 הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב  .3

 ;של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד  אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול .4

עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית 

 בנושא;

אני מתחייב/ת, כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך  .5

של חשש לניגוד הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב 

עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי 

 .בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

  

  

  _________________  _________________  

  חתימה  תאריך  

  


