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 מידע והוראות למשתתפים במכרז – 1מסמך 

 

 כללי .1

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

"( ומשרד האוצר שמטרתו להביא לתכנון, פיתוח ושיווק רמ"ימקרקעי ישראל )להלן: "

של עתודות קרקע נרחבות שבבעלות מדינת ישראל בתחום שיפוטה של העיר יבנה )להלן: 

 "(.הסכם הגג"

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

ועבודות המבנים הנדרשות לשם שיווקן של הקרקעות האמורות למטרת בניה למגורים, 

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

 ועבודות של צדדים שלישיים )כגון חברת החשמל ומקורות(. 

קמת בקשר עם פרויקט להמאגר מים שירותי תכנון זמינה בזאת הצעות למתן העירייה מ .1.3

, "השירותים" )להלן, בהתאמה:( B+Cשכונת נאות שמיר ביבנה )הידועה כתוכנית 

 ."(הפרויקט" -ו "הבריכה"

 :, בין היתריכללוחודשים, ו 3יושלמו בתוך נשוא מכרז זה השירותים  .1.4

, לרבות "(המאגר" מ"ק )להלן: 5,000-כ בריכה לאגירת מים בנפח של תכנון  .1.4.1

תכנון מים איטום, אינסטלציה, חשמל, קרקע וביסוס, , , אדריכלותקונסטרוקציה

 .של המאגרמלא תכנון  לצורךוכל יתר הנדרש ,תיאום מערכות ,

הנדרשים מהגורמים הסטטוטוריים הרלוונטיים )לרבות  קבלת כל האישורים .1.4.2

והביוב וכיוצא הרשות המקומית, רשות המים היתר בנייה, אישורים מטעם 

 בזאת( לצורך הקמת המאגר.

ליווי ומתן ייעוץ שוטף לעירייה בכל הקשור לביצוע העבודות להקמת המאגר,  .1.4.3

 לרבות הכנת כתבי כמויות ומפרטים טכניים למכרז שיפורסם לביצוע העבודות.

 פיקוח עליון על ביצוע הפרויקט. .1.4.4

ובמפרט השירותים שמצורף לחוברת המכרז  3מסמך כהמצ"ב הכל כמתואר בחוזה 

 כנספח א' לחוזה.

ותחייב  מתכנןתהווה הפרה של התחייבויות ה מתן השירותיםאי עמידה בלוחות הזמנים ל .1.5

אותו בתשלום פיצוי לעירייה )על דרך של קיזוז מחשבונות הביניים ו/או מהחשבון הסופי( 

 את מתכנןה ישלים דבר של בסופו(, גם אם קלנדרילכל יום איחור ) ₪ 500 בסכום של

  בתוך תקופת הביצוע הכוללת שנקבעה לביצוען. שירותיםכלל ה ביצוע

את שיעור ההנחה המוצע על ידם ביחס  2כנספח  על המציעים לנקוב בכתב ההצעה המצ"ב .1.6

, לתמורה שהייתה משולמת עבור ביצוע השירותים לפי מחירון משרד הבינוי והשיכון

למען הסר ספק  . %20שיעור ההנחה המוצע לא יעלה על  .3למסמך  בנספח א'המפורט 

 מובהר, כי לא ניתן לבקש תוספת )הנחה שלילית( ביחס למחירון משרד הבינוי והשיכון
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הצעות שיחרגו מהשיעור המירבי האמור לעיל יפסלו. על התמורה המוצעת כאמור יתווסף 

 מע"מ כדין.

מובהר בזאת, כי התמורה שתשולם למציע הזוכה לפי הצעתו כוללת בתוכה תשלום עבור  .1.7

ירותים, העבודות, כח אדם, הוצאות מכל מין וסוג שהם, וכל יתר הדרוש לביצוע כל הש

השירותים על פי כל מסמכי הבקשה לקבלת הצעות וההסכם, וכי התמורה הינה תמורה 

 סופית אשר לא ייתווספו אליה התייקרויות ו/או הצמדות ו/או כל תוספת אחרת שהיא. 

 ולוח זמנים להליכי המכרז השתתפותדמי  .2

 שלא יוחזרו )כולל מע"מ(, ש"ח  1,000 תמורת תשלום של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש .2.1

. כמו כן, ניתן לצפות , יבנה2התנאים  ברח'משרדי מנהלת הסכם הגג, ב ,בכל מקרה

, שכתובתו עירייהבאתר האינטרנט של ה במסמכים ולהורידם ללא תשלום

www.yavne.muni.il . 

 המכרז הוא כדלקמן:לוח הזמנים המתוכנן להליכי  .2.2

 תאריך / מקום משימה

ותחילת המכירה של מסמכי המכרז  תרבחו פרסום

 המכרז

בין  24/11/2019 החל מיום

 14:00 - 9:00השעות  

במשרדי מינהלת הסכם הגג, 

  , יבנה2ברחוב התנאים 

 12:00 העד השע 01/12/2019 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 לפני הצעות להגיש ניתן)לא המועד להגשת הצעות 

 (זה מועד אחרי או

 9:00השעות  בין  09/12/2019

במזכירות העיריה  12:00 –

 , יבנה50ברחוב דואני 

 

 ,רשאית לשנות את לוח הזמנים המפורט לעיל בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי עירייהה .2.3

 להלן. 6.1 בהודעה שתינתן בהתאם להוראות סעיף

 מסמכי המכרז .3

המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה וכן הנספחים המצורפים לכל מסמך, מהווים את  .3.1

 מסמכי המכרז:

 )מסמך זה( ונספחיו: מידע והוראות למשתתפים במכרז – 1מסמך 

 ביחס לניסיון קודםטופס להצגת פרטים  –' אנספח  

 תצהיר לעניין שמירה על זכויות עובדים –' בנספח  

 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות –' גנספח  

 ניגוד ענייניםל איתור חשששאלון ל –' דנספח  

 כתב ההצעה – 2מסמך 
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 חוזה ונספחיו:ה – 3מסמך 

 לתשלוםפירוט השירותים ואבני הדרך  –נספח א'  

 נוסח אישור על קיום ביטוחים –נספח ב'  

על המציע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא שכל המסמכים שנמסרו לו מתאימים  .3.2

 . דלעיל במלואם לרשימת מסמכי המכרז

. מסמכי המכרז מושאלים למשתתפים לשם עירייהלכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .3.3

הכנת הצעתם והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי 

המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשה של הצעה למכרז זה. המשתתפים 

כלשהו ו/או להשתמש  שלישיאינם רשאים להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד 

 מטרה אחרת.  בהם לכל

גם לאחר הגשתם על ידי המציעים במסגרת  עירייההמסמכי המכרז יהיו רכושה של  .3.4

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

דעתה. מבלי לגרוע מהאמור, מציעים רשאים לציין במסגרת הצעותיהם אילו נתונים ו/או 

תהיה רשאית להביא ענין זה בחשבון, לרבות  עירייההו ,סודייםמסמכים הכלולים בהן הם 

 במקרה שתתבקש לחשוף את ההצעה בפני משתתפים אחרים במכרז.

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ואין להן נפקות כלשהי  .3.5

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

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

 , ככלי עזר בפרשנותם.עירייהה

 תנאי השתתפות במכרז .4

על כל דרישות במועד הגשת ההצעה רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו  .4.1

 הסף המפורטות להלן:

מורשה לפי חוק מס  עוסקאו יחיד שהינו  המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל .4.1.1

 .1976 –ערך מוסף, התשל"ו 

עם התמחות בתכנון , בפנקס המהנדסים והאדריכליםרשום הוא מהנדס המציע  .4.1.2

 מים וביוב.

   5,000 בנפח של לפחותו/או בריכות  בתכנון של לפחות שני מאגרי מים  למציע ניסיון .4.1.3

 .ההצעההשנים שקדמו להגשת  7 -במ"ק )כל אחד( 

 .1976 –המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .4.1.4

המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .4.1.5

 "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976–גופים ציבוריים  התשל"ו 

תאגיד( חקירה פלילית ולא לא נפתחה נגד המציע )או כל אחד ממנהליו במקרה של  .4.1.6

 הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע.
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המציע ו/או בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי  .4.1.7

חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים; 

חלפה שנה אחת לפחות  -י עבירות לפי החוקים האמורים ואם הורשעו ביותר משת

ממועד ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה 

 . במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע

המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם  .4.1.8

 .מוגבלויות

 .את מסמכי המכרזרכש המציע  .4.1.9

 בדיקת האתר .5

ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את כל המידע  להקמת המאגרעל המציע לבקר באתר המיועד 

 שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.

 ושינויים הבהרות .6

רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים מכל מין וסוג שהוא  עירייהה .6.1

הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או  כירוכשי מסמכי המכרז מסמלו/או לשלוח 

הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין 

 הן ובין בתשובה לשאלות המציעים. ביוזמתה, בין על פי דרישתן של רשויות כלש

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות או אי התאמות או יהיה לו ספק  .6.2

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

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

( ruthdi@yavne.muni.il תהבהרה כאמור יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני )לכתוב

  .רותלידי 

מובהר בזאת, כי לאחר חלוף המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה לא יתקבלו עוד כל  .6.3

 טענות בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

באחריות המציע לקבל אישור בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .6.4

חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה  דוא"לאו ב 08-9425672בטלפון: אלקטרוני, 

 אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה.

תשובות לשאלות הבהרה ישלחו בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים שרכשו את  .6.5

סמכי המכרז, בלא לזהות את פרטי הפונה. מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה יהוו מ

 לצרף אותן להצעתו.ולחתום עליהן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע 

איננה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו  עירייההלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .6.6

בעל פה, ורק תשובות לשאלות הבהרה שנמסרו בכתב כחלק מהליך המכרז יחייבו את 

איננה חייבת להגיב או להשיב על כל פנייה שתשלח אליה  עירייההכי  ,. עוד מובהרעירייהה

 כאמור. 

mailto:ruthdi@yavne.muni.il
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מסמכי המכרז  בכל מקרה של סתירה בין האמור בתשובות לשאלות ההבהרה ובין .6.7

המקוריים, יגבר האמור במסמכי התשובות. במקרה של סתירה בין מסמכי התשובות לבין 

 .עצמם, יגבר האמור במסמך המאוחר יותר

 הסתייגויות .7

המציעים אינם רשאים לבצע כל שינוי, השמטה או תוספת למסמכי המכרז או להסתייג  .7.1

יעשה כן, בכל דרך ו/או צורה  בכל אופן שהוא מהאמור במסמכי המכרז ובמקרה שמי מהם

לפסול את הצעתו של אותו מציע או לראות  עירייהה"(, רשאית הסתייגויותשהיא )להלן: "

הסתייגויות )כולן או חלקן( כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן או לראות האת 

בהסתייגויות משום פגם טכני בלבד או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד 

 שבתיקון כאמור לא יהיה כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי אחר בה.

 עירייהה. אם תחליט עירייההההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של  .7.2

לפסול את  עירייההלנהוג לפי אחת האפשרויות והמציע יסרב להסכים להחלטתה, רשאית 

 .ההצעה

 הגשת ההצעותאופן  .8

 .לעיל 2.22.2מועד הקבוע בסעיף עד לעל המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד,  .8.1

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת המועד דלעיל לא תתקבל.  יהצעה שתוגש אחר

 .ותגרום לפסילת ההצעהלא תתקבל 

". פרט לכך לא 35/2019 במעטפה עליה יצוין אך ורק: "הצעה למכרז מס'ההצעה תוגש  .8.2

 .כר נוסףייצוין על גבי המעטפה כל סימן ה

התמורה  י( את שיעור2מסמך המציעים נדרשים לציין על גבי טופס הצעת המחיר ) .8.3

את הצעת  .ובמסגרת הגבולות המוגדרים שם לעיל 1.5 בסעיף כמפורט המוצעים על ידם

אשר תוכנס  נפרדת וסגורההמחיר המלאה והחתומה כאמור יש להכניס למעטפה 

 .ההצעה תלמעטפ

ו בכל עמוד ועמוד ם על ידמיחתו םכאשר ההמכרז כל מסמכי  אתעל המציע לצרף להצעתו  .8.4

( ועל העמוד האחרון של החוזה 2מסמך )עם חתימה מלאה ומאומתת על גבי הצעת המחיר )

להלן. החתימה של  10 בסעיףמפורט יתר האישורים והמסמכים כ כל וכן את (3מסמך )

)לא בקלסר( יכול שתעשה  המציע על גבי מסמכים טכניים והנדסיים אשר יוגשו בכריכה

 .גם על גבי הכריכה בלבד

כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  ,מובהר בזאת למען הסר ספק .8.5

 .על המציע בלבד יחולוההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז 

 ההצעה תוקף .9

 .22/2/2020 םליו עדההצעה תהיה בתוקף  .9.1

לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת  תהא רשאית עירייהה .9.2

במקרה ום נוספים, מיי 120 -אך לא יותר מהבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתהשתקבע על יד

 . עירייההדרישת בהתאם ללהאריך את תוקף ההצעה כאמור יהיו המציעים מחויבים 
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הפעולות הנדרשות ממנו במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על החוזה ויקיים את כל יתר  .9.3

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

נשוא מכרז זה מאחד  השירותיםרשאית להזמין את  העירייההכרזתו כזוכה, תהיה 

 .המציעים האחרים )בהתאם לדירוג הצעותיהם במכרז( בלא צורך בעריכתו של מכרז חוזר

 להצעה לצרףמסמכים שיש  .10

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

 המסמכים המפורטים להלן:

העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות של המציע  -אם המציע הינו תאגיד  .10.1

 ותדפיס עדכני מרשם התאגידים הרלוונטי.

  חותו של המציע בתכנון מים וביוב.תעודת מהנדס רשום, וכן תעודה המעידה על התמ .10.2

 4.1.3בהתאם לנדרש בסעיף מאגרי מים ו/או בריכות תכנון בהמציע פירוט ניסיונו של  .10.3

עותקים של חוזה ההתקשרות עם , בצירוף א'נספח כלעיל, ערוך במתכונת המצ"ב 

חשבון סופי מאושר, אישור של מזמין העבודה ו/או כל מסמך אחר שנדרש על , המזמין

 מנת להוכיח את עמידת המציע בדרישות סעיף זה.

כי העירייה שומרת על זכותה לפנות למציעים )ולגורמים נוספים( בבקשה  מובהר,

 .לקבל אסמכתאות נוספות לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף כאמור

 .1976 –עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  תעודת .10.4

של המציע המעיד על ניהול ספרי חשבונות  אה חשבוןאישור תקף מפקיד שומה או רו .10.5

 על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

לפי חוק עסקאות גופים של המציע אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות  .10.6

 ציבוריים.

נספחים , בנוסח המצורף כחוק עסקאות גופים ציבורייםדרישות בדבר קיום  יםתצהיר .10.7

 .מתים על ידי עורך דיןחתומים כדין ומאו ,ג' -ב' ו

, לאחר שהמציע מילא נספח ד'שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, בנוסח המצורף כ .10.8

 אותו וחתם על ההצהרה שבסופו.

ומאומת.  ם, חתולעיל 1.5בהתאם לנדרש בסעיף  א ממולאוכשה (2מסמך ) ההצעכתב ה .10.9

 .כתב ההצעה יוכנס לתוך מעטפה סגורה ונפרדת אשר תוכנס לתוך מעטפת ההצעה

ותשובות לשאלות  המציעים מפגש פרוטוקולעותקים של מסמכי המכרז )לרבות  .10.10

 לעיל. 8.4ציע, בהתאם לנדרש בסעיף הבהרה ככל שיהיו( כשהם חתומים על ידי המ

 .מכרזה רכישת מסמכיקבלה בגין  .10.11

 .מורשי החתימה של המציע זהות ןלעניירך הדין או רואה החשבון של המציע אישור עו .10.12

 הצהרות המציע .11
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ראה ובדק את כי  מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה במכרז  והשתתפות ההגשת הצע .11.1

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

, וכי הוא מסוגל מתן השירותיםל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות

  במסמכי המכרז.וכנדרש כל כמפורט ה ,שירותיםאת ה יתןמכל בחינה שהיא ל

 ,כי המצגים מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה במכרז  והשתתפות ההגשת הצע .11.2

במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על  עירייהההנתונים והפרטים אשר נמסרו לו על ידי 

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

 פרטים ומצגים אלו.

הוא לא תאם כי  מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה במכרז  והשתתפות ההגשת הצע .11.3

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

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

 .פתיחת ההצעות במכרז

 ההצעות דירוגאופן  .12

  מחיר. %70 -ו איכות %30הבאים: בהתאם למשקלות  ותדורגנה תיבחנה ההצעות .12.1

 ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: בחינת .12.2

 ההצעות בתנאי הסף של המכרז; ן שלבדיקת עמידת שלב א':

 ציוני האיכות;  קביעת שלב ב':

 ציוני המחיר; קביעת שלב ג':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  שלב ד':

 הסף עמידה בתנאיהבחינת  –שלב א'  .12.3

 4סעיף תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו ב עירייהה .12.3.1

 . לעיל

, ולא תעבור לשלבים על הסף שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל הצעה .12.3.2

הבאים. מציע שהצעתו נפסלה יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או 

. העירייהבסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

  האיכות חישוב ציוני –שלב ב'  .12.4

על ידי ועדה  יבוצעניקוד האיכות  .נקודות 30האיכות המירבי הינו  ציון .12.4.1

שתעביר את המלצותיה  "(ועדת האיכות" )להלן: עירייההמקצועית מטעם 

 .לאישור ועדת המכרזים

מנהל מינהלת , עירייהמהנדס המנכ"ל העירייה, ועדת האיכות הינם:  חברי .12.4.2

בכל שלב מובהר, כי  .ונציג רמ"י נציג החברה המנהלת את הפרויקטהסכם הגג, 
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החלטה בדבר שינוי  לקבלרשאית תהיה  עירייהההמכרזים של  ועדתשל המכרז 

 .בהרכב ועדת האיכות

בחשבון את השיקולים  ועדת האיכות ביאת ,ניקוד האיכות קביעת לצורך .12.4.3

 הבאים:

ועדת האיכות  – , התרשמות אישיתשל המציע קודם וניסיון המלצות (א)

שאינם  כאלו, לרבות מאגרים ו/או הבריכות שתכנן המציעתבחן את ה

עומדים בדרישות תנאי הסף ואשר המציע ימצא לנכון להציג להוכחת 

, את ההמלצות ואת יתר האסמכתאות שצירף המציע ניסיונו ויכולותיו

 המציעללקוחות תהיה רשאית לפנות ועדת האיכות  .בדבר ניסיונו הקודם

ועדת  ,בגין ניסיון והמלצות כאמור .שירותיובקש מהם המלצות אודות לו

 . ודותנק 30למציע עד רשאית להעניק  תהיה האיכות

 ועדת האיכותתהא  לעיל 12.4.3ף המפורטים בסעי הקריטריוניםאת  בשוקלה .12.4.4

רשאית להביא בחשבון את האינפורמציה הכלולה בהצעה וכן כל אינפורמציה 

 . עירייההועדת האיכות ו/או אחרת המצויה בידיעת 

נקודות  30נקודות )מתוך  10 -נתן לה יהיה פחות מיהצעה שניקוד האיכות שי .12.4.5

 .פסלית אפשריות(

  המחיר חישוב ציוני –שלב ג'  .12.5

בעלת השיעור הנמוך באופן שההצעה  יחושב והוא, נקודות 70המירבי הינו  המחיר ציון

כל אחת מההצעות הנותרות ו ;נקודות 70 תקבל ביצוע הקמת המאגרמעלויות ביותר 

 לפי הנוסחה שלהלן: קבעשי ניקודתקבל 

 

 

 ודירוגן חישוב הציונים הכוללים של ההצעות –שלב ד'  .12.6

 .ציון המחירשל יון האיכות וציון ההצעה הכולל יהיה הסכום של צ .12.6.1

 . בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ההצעה .12.6.2

שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את  עירייההעל אף האמור,  .12.7

כל ההצעות, לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את 

המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא 

בגין כך. כמו כן ו/או מי מטעמה  העירייהתהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם )בין  העירייה

 .בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה(

 ביותר ךהנמובעלת השיעור  ההצעההשיעור של       
 70    x   ----------------------------------------------------- 
 ההצעה הנבחנתהשיעור של   
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רשאית לפסול ו/או לא לקבל הצעות של מציעים שיש לה או למזמיני עבודה  העירייה .12.8

אחרים ניסיון לא טוב בהתנהלות מולם, לרבות מציעים שמצויים או היו מצויים 

 בעימותים משפטיים או אחרים מולה. 

תהא רשאית לפנות למציעים ולבקש מהם הבהרות והשלמות ביחס למסמכים  העירייה .12.9

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

 מנת לבדוק את הצעותיהם ולוודא את עמידתם בתנאי המכרז.

ומכל סיבה שהיא, להחליט על  האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר העירייה .12.10

 המתכנןמ הזמין, ובכלל זה היא רשאית לנשוא המכרז שירותיםהחלקי בלבד של  מתן

גורם אחר, מ שירותים להזמיןנשוא המכרז ואת יתרת ה שירותיםה רק חלק מההזוכ

 .בכל דרך שתמצא לנכון, במסגרת סמכויותיה לפי כל דין

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, להחליט לפצל  העירייה .12.11

 בין מספר מציעים. שירותיםה מתןאת 

ומכל סיבה שהיא, לבטל את  תהלעצמה את הזכות, לפי שיקול דעת שומר העירייה .12.12

כולו או  ,לחתום על החוזה ו/או לא לבצעולבחור זוכה במכרז ו/או לא המכרז ו/או לא 

  מקצתו.

לא תהיה ממש איזה מהאפשרויות המפורטות בסעיף זה לעיל, ל העירייהחליט תאם  .12.13

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

 רז.ההשתתפות במכו/או לצורך בגין  שהוצאו על ידם הוצאותהלא זכות להחזר 

 הודעה לזוכה והתקשרות .13

 ה במכרז.יהזכיודיע לזוכה בכתב על ת עירייהה .13.1

 אישור על קיום ביטוחים עירייהלהזוכה  מציאם ממועד ההודעה כאמור, ימיי 7תוך ב .13.2

כן עותק חתום יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה, וכל את ו

 של החוזה על כל נספחיו.

 , לנהל משאובכפוף להוראות כל דין הבלעדי ה, על פי שיקול דעתתהיה רשאית עירייהה .13.3

 ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוזה.

 כל מסמך אחר שנדרש להמציאוהזוכה על החוזה ו/או לא המציא  לא חתם הזוכה .13.4

 .תוילבטל את זכי עירייההית רשא ימים כאמור, 7בתוך 

 דין חל .14

 כפוף לדיני מדינת ישראל. זההליך  .14.1

 .זמרכזה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של מחוז  להליךהנוגע  ענייןכל  .14.2
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 נספח א'

 ניסיון קודםטופס להצגת פרטים ביחס ל

השנים  7 -ו/או בריכות במ"ק כל אחד  5,000בנפח של מאגרי מים  2תכננו לפחות "מ, ________________ )מספר תאגיד ___________( מצהירים בזאת כי החאנו 

 :כאמור מאגרים ו/או בריכותלהלן פרטים ביחס לשקדמו להגשת הצעתנו למכרז. 

 

 לדרוש אסמכתאות משלימות ואחרות, לפי שיקול דעתה.תהיה רשאית עירייה הבאסמכתאות רלוונטיות. את הנתונים המפורטים בטבלה לעיל יש לגבות 

 

תאריך  תיאור הפרויקט שם המזמין  שם הפרויקט
התחלת 
 ביצוע 

תאריך 
סיום 

 הביצוע 

 מאגר מים עירוני
 ]יש לסמן כן / לא[

איש קשר 
מטעם המזמין 

 לברורים
  כן  /  לא     

  כן  /  לא     

  כן  /  לא     

  כן  /  לא     
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 נספח ב'

 לענין שמירה על זכויות עובדיםתצהיר 

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

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

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

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

 מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

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

או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  מתכנןה □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 לעניין תצהיר זה: .3

 .1976 – ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" .3.1

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

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתה בסעיף  –"עבירה"  .3.3

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

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

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

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 

 חתמו/ה עליו בפני. ב

  __________ __________________ 

 , עו"ד          תאריך  
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 נספח ג'

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

 

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

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

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

 .מתכנןמוסמך ליתן תצהיר זה מטעם ה

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הריני לאשר כי ידועה ומובנת לי משמעותו של סעיף  .2

 "(. חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998 -התשנ"ח 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 ;מתכנןלחוק שוויון זכויות אינן חלות על ה 9הוראות סעיף   □

 והוא מקיים אותן. מתכנןשוויון זכויות חלות על הלחוק  9הוראות סעיף  □

 עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן: 100מעסיק  מתכנןבמידה וה .4

מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה לשם בחינת יישום  מתכנןה □

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

 ליישומן;

עובדים לפחות וכבר התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של  100מעסיק  מתכנןבמידה שה □

 9ברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף משרד העבודה הרווחה והשירותים הח

לחוק שוויון זכויות כאמור, הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישום הנחיות, ככל 

 שניתנו.

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

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  עירייההימים ממועד התקשרותו עם  30החברתיים בתוך 

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

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

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

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  

 

  



16 
 

 נספח ד'

 נוסח שאלון למניעת ניגוד עניינים

 הרשות המקומית: ______________________

 מועמד/ת לתפקיד: ______________________

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 _______________משפחה:   שם: _____________ .  1

 שנת לידה: ______________ מס' ת.ז.: _________________ 

 כתובת: ___________________________________________ 

 מספר טלפון נייד: __________________ מספר טלפון: _________________ 

 

 תפקידים ועיסוקים. 2

שנים אחורה )לרבות   4ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של פירוט התפקידים ועיסוקים נוכחיים 
שכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכו'(. נא להתייחס גם לתפקידים 
בתאגיד מכל סוג שהוא )חברת הניהול, שותפות, עמותה וכיוצא בזה(. נא להתייחס לתפקידים בשכר או 

 ש סוגי תפקידים בהתנדבות(.בהתנדבות )יש לציין במפור

 תאריכי העסקה התפקיד ותחומי האחריות תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק וכתובתו
    

    

    

 

 תפקידים ציבוריים. 3

. נא להתייחס לתפקידים  לעיל 2שלא צוינו בסעיף פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
 שנים אחורה. 4ולתפקידים קודמים לתקופה של נוכחיים 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
   

   

   

 

 חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים. 4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין  ציבוריים 
 שנים אחורה. 4להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של ובין שאינם ציבוריים.  נא 

שם התאגיד/ רשות/ 
 גוף ותחום עיסוקו

תאריך התחלת הכהונה 
 ותאריך סיומה

סוג הכהונה )דירקטור 
חיצוני או מטעם בעל 

 מניות(

פעילות מיוחדת בדירקטוריון 
)כגון חברות בוועדות או 

 בתפקידים אחרים(
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 קשר לפעילות הרשות המקומית. 5

, לפעילות שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 
הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר 

המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות 
שנים אחורה. נא לציין כל  4שהוא קשור אליהם(? נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 זיקה או קשר באופן מפורט.

ו/או לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכבן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו  –"בעל עניין" בגוף 
עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968-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 ולכהונות  2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 
בלבד. נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות  בהווה

ריך לעיל )למשל, אם בן/בת זוגך חברת הניהול בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תא
 התחלת הכהונה; סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד. 7

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או הכפופים לך בתפקיד שאליו 
ם יחסי כפיפות את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכ

 במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן/ לא    

 אם כן פרט/י :    

______________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
 1968-"חתשכ, ערך ניירות חוק 1

 -בתאגיד", עניין בעל

( מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד 1)

או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד 

תר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יו

 -פסקה זו לעניןוחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, 

 ;הקרן בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו)א(  

למעט  –זה, "נאמן"  לעניןמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; )ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנא 

()ו( או כנאמן, 2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה; 102להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 .רישומים ברתח למעט, תאגיד של בת הניהול חברת( 2)
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 ענייניםתפקידים ועניינים שלך או של קרובך העלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד  . 8

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

 בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב"      

 כן/ לא      

 __________________________________________________________אם כן, פרט/י:      
     _____________________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________________ 

 

האחרים ושל מקורביך, שעלולים להעמידך במצב של  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך. 9
 חשש לניגוד עניינים

על תפקידים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת  ידוע לךהאם 
להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכללם חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד 

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?  אותך במצב של חשש לניגוד
לעיל  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 

)לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש 
 ות המקומית(.   להם לפעילות הרש

 כן/ לא

 אם כן, פרט/י: __________________________________________________________     
     _____________________________________________________________________ 

   

 פירוט קורות חיים ועיסוקים. 10
שאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי ה

 ובהווה, כולל תאריכים.

 
 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות. 11

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 
 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"חקרוביך )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 

 (.2בתאגידים הנסחרים בבורסה

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

                                                           
 1968-"חתשכ, ערך ניירות חוק 2

 -בתאגיד", עניין"בעל 

( מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד 1)

נהלו הכללי, או תאגיד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמ

שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים 

 -פסקה זו לעניןוחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, 

 ;הקרן בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו)א(  

למעט  –זה, "נאמן"  לענין)ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;  

()ו( או כנאמן, 2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה; 102דים, בהגדרתו בסעיף להקצאת מניות לעוב

 .רישומים חברת למעט, תאגיד של בת הניהול חברת( 2)
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 אם כן, פרט/י:

 

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

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 
 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

 שסמוך על שולחנך.בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי  –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי. 13

חייב כספים או ערב לחובות או האם את/ה, קרוביך, או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, 
 להתחייבויות כלשהם?

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 _____________________________________________________________: אם כן, פרט/י
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים. 14

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 
חס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? נא להתיי

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.

גוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות מי שיש לו אחזקות ב –"בעל עניין" בגוף 
 ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 כן / לא

_____________________________________________________________ : אם כן, פרט/י
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  

שם 
 התאגיד/הגוף

שם המחזיק )אם המחזיק אינו 
 המועמד(

 תחום עיסוק % החזקות

 התאגיד/ הגוף
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 הצהרה –חלק ג' 

 מס' ת.ז. ____________________ אני החתום/ה מטה  ________________ 

 מצהיר/ה בזאת כי:

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

כל המידע והפרטים מסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא  .2
למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא 

 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 של חשש  .3

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

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון, או יתעוררו במהלך הדברים  .5

שש לניגוד עניינים, איוועץ הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי במצב של ח
 ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

 

_____________________    ______________________ 

 חתימה                                תאריך               
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 הצעת המחיר

 שתוכנס לתוך מעטפת ההצעה( במעטפה נפרדת)מסמך זה כשהוא ממולא וחתום יוגש 

 לכבוד

 "(עירייהה" )להלן: עיריית יבנה

 46דואני  שדרות

 יבנה

 

 נ.,ג.א.

 

 "()"המכרז 35/2019ז במכרוהצעת מחיר המציע הצהרות הנדון: 

אנו הח"מ, ___________________ )מספר תאגיד ______________(, מצהירים, מאשרים 

 ומציעים בזאת, כדלקמן:

והבנו , למדנו בין שצורפו ובין שלא צורפו אנו מאשרים שראינו ובדקנו את כל מסמכי המכרז, .1

ו כל הידע, ניש ל ,ונל מוכרים וברוריםשכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז  הם,את כל האמור ב

מכל בחינה שהיא  יםמסוגל אנו, ולביצוע השירותים הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות

  במסמכי המכרז.וכנדרש כל כמפורט ה שירותים,לבצע את ה

רז כפי שהם מוצגים בהגישנו את הצעתנו למכרז אנו מאשרים כי אנו מסכימים לתנאי המכ .2

 במסמכי המכרז ומקבלים על עצמנו לקיימם. 

, הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים את כל הפרטיםבקפידה שבדקנו  אנו מאשרים .3

 ,המצגים, ובכלל זה בדקנו ואימתנו את נשוא המכרז שירותיםבקשר ל והמשפטיים והאחרים,

א תהיה כל ל המי מטעמו עירייהכי ל, ועירייהו על ידי הנהנתונים והפרטים אשר נמסרו ל

 פרטים אלו.ונתונים מצגים, בגין נו אחריות ו/או חבות כלפי

ובדקנו את כל התנאים  הקמת מאגר המיםל יםהמיועדבאתרים ביקרנו כי  ,אנו מאשרים .4

לא נגיש תביעה כספית או דרישה להארכת משך  , ואנו מתחייבים כיתכנון המאגרל המיוחדים

קשיים בלתי צפויים  ואמגבלות  ם,או כל תביעה אחרת בכל הקשור או הנובע מתנאי שירותיםה

 .בהם נתקל במהלך ביצוע השירותיםאחרים 

אנו מוותרים בזאת על כל טענה שעילתה באי ידיעה או אי הבנה של פרטים, דרישות, תנאים  .5

פיזיים, משפטיים או אחרים, העשויים להשפיע את הצעתנו או על ביצוע או נסיבות כלשהם, 

 השירותים על ידינו, היה ונזכה במכרז.

לא תאמנו הצעתנו או עצם השתתפותנו במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל כי אנו מאשרים  .6

בכח,  מציע בכח וכי לא גילינו ולא נגלה את פרטי הצעתנו, כולם או חלקם, לכל מציע בפועל או

 עד לאחר פתיחת ההצעות במכרז. 
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במכרז, ובכלל זה לא הוגשה הצעה הצעה אחת כי לא הוגשה על ידינו יותר מ ,אנו מאשרים .7

נוספת או אחרת על ידי מי שנשלט על ידינו או שולט בנו או נשלט על ידי אותו גורם ששולט בנו 

ההצבעה באסיפה הכללית מזכויות או יותר  50%)כאשר "שליטה" לענין זה משמע החזקה של 

 .(יותר מהדירקטוריםאו  50%או הזכות למנות 

בגין ביצוע השירותים במלואם בהתאם לכל  הננו מציעים ,לאחר שקראנו את מסמכי המכרז .8

ביחס לתמורה שהייתה משולמת עבור ביצוע ______ % שיעור הנחה של הוראות המכרז,

 .יתווסף מע"מ כדין תמורה הנ"לה על .והשיכוןהשירותים לפי מחירון משרד הבינוי 

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן לבקש  .(  %20שיעור המוצע לא יעלה על המובהר, כי ) 

 תוספת )הנחה שלילית( ביחס למחירון משרד הבינוי והשיכון

לעיל, על  8בקשר עם הצעתנו דלעיל מובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה הנקובה בסעיף  .9

, שירותיםמלוא ה מתןל, והעתידיות הקיימות, הדרושות ההוצאותאת כל  כוללת רכיביה,

מתן להוציא בקשר עם  עלינויהיה לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא ש

לעיל,  מהאמורמבלי לגרוע  , בין אלו הצפויות מראש ובין אלו שאינן צפויות.השירותים

הציוד, החומרים, חומרי העזר, כח  ,העבודותעבור כל  ורהתמ תלעיל כולל ההנקוב התמורה

שעות עבודה, שכר עבודות ההכנה והעזר, תשלומי חובה, יועצים ומתכננים,  עלויותאדם, 

הכרוכות ההוצאות עובדים, הוצאות נסיעה וכל תשלומי החובה שעלינו לשלם על פי דין, ו

ההיתרים והאישורים הדרושים לשם ביצוע הנובעות מביצוע כל התיאומים ומקבלת כל ו

 .ל ידם, לרבות כל תשלום שיידרש עומכל צד שלישי שהם מכל רשות מוסמכת שירותיםה

 על פי, עירייהה דרישת לפיניתנת להארכה  והיא 22/02/2020 ליום עד בתוקף תהיה זו הצעתנו .10

  תנאי המכרז.הקבוע ב

לכם עותק חתום על מציא ואנו נוכרז כזוכים במכרז, נהיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים, ש .11

ידינו של החוזה על נספחיו וכן אישור על קיום ביטוחים וכל מסמך אחר שהמצאתו נדרשת לפי 

 ימים מיום הודעתכם על קבלת הצעתנו. 7תנאי המכרז והחוזה, וזאת בתוך 

יו כאמור לעיל, היה ונוכרז כזוכים במכרז, מבלי לגרוע מהתחייבותנו לחתום על החוזה ונספח .12

 תהיו זכאים לראות במסמכי המכרזאם נוכרז כזוכים במכרז, אתם אנו מסכימים לכך ש

 .לבינכם, בצירוף הצעתנו זו, כחוזה מחייב בינינו שהוגשו על ידינו כחלק מהצעתנו

 

_________________ 

 שם וחתימת המציע

 אישור

אני הח"מ, _____________, עו"ד/רו"ח של המציע דלעיל מאשר בזאת כי ההצעה דלעיל נחתמה 

על ידי ה"ה ____________________, שהינם מורשי חתימה של המציע, וכי חתימתם על 

 ההצעה דלעיל מחייבת את המציע.

 ________________ _________________ 

 חותמת וחתימה תאריך 


