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 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים  - 4/2019מכרז 
 

 זמנים לניהול ההליךלוחות 
 

 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 9.12.2019 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 13:00 25.12.2019 סיום רישום מוקדם 2
 6.3.1 13:00 25.12.2019 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 3
 6.1.1 13:00 31.12.2019 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 1.1.2020 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
 פים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. ל, כפומובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעי

 
בכל מקרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמור 

 בטבלה המפורטת לעיל.
 

 אחרי הגשת מסמכיםטבלת תיוג ומעקב 
רי קוב אח]הדגשה: הטבלה המצורפת היא לצרכי נוחות בלבד ועל מנת לסייע בידי המשתתפים לע

תיאור הדרישה במסמכי המכרז היא לצורך התמצאות בלבד, ובכל מקרה עמיתדם בתנאי המכרז.  
 של סתירה תיגבר הדרישה המפורטות במסמכי המכרז ולא בטבלה זו[

 
 סימון  אסמכתאות לצירוף סעיף  הדרישה 

הוכחת רכישת מסמכי מכרז בסכום של   .1
2,000   .₪ 

6.1.3 + 
9.11 

סמכי קבלה על רכישת מ
 מציע ם המכרז על שה

 

 + 6.2.6 12.201925.  ביצוע רישום מוקדם עד ליום  .2
9.10 

 17טופס מס' 
אישור הגשה או משלוח 

 למזכיר העירייה 

 

מענה לשאלות הבהרה )ככל צירוף   .3
 .  שנשאלו וככל שניתן מענה(

תשומת הלב להוראות בדבר אופן הגשת 
 השאלות ופרסום המענה באתר העירייה 

ה לשאלות  מענק ההעת 6.3.6
- ההבהרה חתום ומאושר על 

 . ידי המציע

 

  1טופס מס'  7.2.2 אישור הבנת תנאי המכרז  .4

אישור קבלת שינוי תנאי המכרז או לוחות    .5
 זמנים )ככל שהיו שינויים( 

תשומת הלב להוראות בדבר פרסום 
 השינוי באתר העירייה 

6.5.3 + 
7.3.4 

הודעה בכתב מטעם 
ם  העירייה על שינוי התנאי

הזמנים חתומה וחות או ל
 ידי המציע -ומאושרת על

 

 7טופס מס'  8.2.2 הצהרה על אי קבלת דמי תיווך  .6
ידי  -חתום ומאושר על

 המציע 

 

הגשת כל מסמכי ההצעה   8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה   .7
ידי המציע  -חתומים על

 במקום המיועד לכך

 

  אישור מורשי החתימה מטעם המציע   .8
 ההצעה  וזהות החותמים על

 2טופס מס'  8.3.2
 ידי עו"ד או רו"ח - חתום על

 

צילום נאמן למקור של  9.1.2.1.1 תעודת התאגדות/שינוי שם )לתאגיד(  .9
תעודת התאגדות וכל 

 תעודת שינוי שם

 

תדפיס מעודכן מרשם  9.1.2.1.2 תדפיס מעודכן מרשם החברות )תאגיד(  .10
 תאגידים ה

 

צילום נאמן למקור של  9.1.2.2.1 )למציע יחיד בלבד(תעודת זהות   .11
תעודת הזהות בצירוף 

 הספח לתעודה 

 

 העתק הסכם השותפות + 9.1.2.2.2 הסכם שותפים )שותפות לא רשומה(  .12
צילום נאמן למקור של 
תעודת הזהות בצירוף 
הספח לתעודה של כל 

 השותפים 
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 במתן שירותי חשבות חינוך ניסיון  .13
  -ל שירותי חשבות כוללים  סיפק המציע

 כאשר, מקומיות רשויות)עשר(  10
התמורה השנתית מכל רשות כאמור לא 

₪ )במילים:   225,000פחתה מסך של 
 בכל₪(,  אלף  וחמישה עשרים מאתיים

 2018, 2017,  2016אחת מן השנים  אחת
שירותי  המונח "חשבות הגדרת ראה

 [ 9.3.2חינוך" בסעיף 

 6' מס טופס 9.3.3.1
 ומאומת חתום מלא תצהיר

סח נו  כי הלב תשומת
 להוכחת משמש תצהירה

 וגם זה סף בתנאי העמידה
 בתנאי העמידה להוכחת

 לעיל  9.2 שבסעיף הסף

 

 מינימאלי כספי מחזור  .14
( ₪  חציו   מיליון שני  )  ₪   00,0002,5  לפחות 
 משנות אחתבכל "מ(, מע כולל לא)

פי -זאת על 2018, 2017, 2016 הכספים
 המבוקרים"ת הכספיים הדוחו

 5' מס טופס 9.4
 "ח רוידי -על במקור חתום

 להוראות הלב תשומת
  מציעים לגבי הטופס ונוסח

 מבוקר"ח דו  להם שאין 
 2018 לשנת

 

 היעדר הערת "עסק חי"   .15
   2018לפי דו"ח כספי מבוקר לשנת 

 5טופס מס'  9.5
 ידי רו"ח -במקור עלחתום 

 ראה הערה לעיל

 

₪ בתוקף עד  500,40ערבות הצעה ע"ס   .16
 . 0.20231.3ליום 

  3 מס'  טופס 9.6

  עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים  
 2019אישור ניהול תקין לשנת   .17

]למציע שהוא עמותה או חברה לתועלת 
 הציבור בלבד[ 

העתק נאמן למקור של  9.7.1
אישור ניהול תקין לשנת 

2019 

 

 4טופס מס'  9.7.2 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .18
 תצהיר חתום ומאומת

 

 אישור ניהול ספרים כדין  9.7.3 ניהול ספרים ור איש  .19
 תקף למועד הגשת ההצעה 

 

 יכוי מס במקורנאישור  9.7.4 אישור ניכוי מס במקור  .20
 הגשת ההצעה תקף למועד 

 

תעודת עוסק  9.7.5 אישור עוסק מורשה או מלכ"ר  .21
 מלכ"ר /מורשה

 

ו/או  היעדר ניגוד ענייניםהצהרה בדבר   .22
ה או נבחר עיריי קרבת משפחה לעובד

 ציבור

 15טופס מס  9.8.1
מלא, חתום במקור תצהיר 

 מאומת בפני עו"דו

 

 12טופס מס'  9.8.2 הצהרה בדבר שמירה על זכויות עובדים.   .23
תצהיר מלא, חתום במקור 

 ומאומת בפני עו"ד

 

הצהרה בדבר היעדר הרשעה בפלילים   .24
 וייפוי כוח לעיון במרשם הפלילי

 14טופס מס'  9.8.3
תום במקור מלא, חתצהיר 

 ומאומת בפני עו"ד

 

לאנשים הצהרה לפי חוק שוויון זכויות   .25
 עם מוגבלות 

 16טופס מס'  9.8.4
תצהיר מלא, חתום במקור 

 ומאומת בפני עו"ד

 

  מסמך ב' 8.4.1.5 הסכם חתום  .26
  צירוף פרטי צוות עובדים מוצע 
 מנהל צוות חשבות  .27

 )רואה חשבון(
10.1.1.1  + 
10.1.5 

 יםיח רותוק
 צילום תעודת זהות 

המעידות על  עודותת
הכשרות  , השכלה
 השתלמויות, מקצועיות

 ; מקצועיות
 ; וי מקצועיריש

 מעסיקים של המלצות
 ; לקוחות שלאו /ו קודמים
על העסקה ישירה  אסמכתא

הסכם  או העתקשל העובד 
 .[העסקה מותנה כאמור
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 מנהל משרד חשבות  .28
 כלן()רואה חשבון או כל

10.1.1.2  + 
10.1.5 

 חיים קורות
 צילום תעודת זהות 

המעידות על  עודותת
הכשרות  , השכלה
 השתלמויות, מקצועיות

 ; מקצועיות
 וי מקצועי; ריש

 מעסיקים של המלצות
 ; לקוחות שלאו /ו קודמים
על העסקה ישירה  אסמכתא

הסכם  או העתקשל העובד 
 .[העסקה מותנה כאמור

 

 +  10.1.1.3 רשם גני ילדים   .29
10.1.5 

 יםיח קורות
 צילום תעודת זהות 

המעידות על  עודותת
הכשרות  , השכלה
 השתלמויות, מקצועיות

 ; מקצועיות
 וי מקצועי; ריש

 מעסיקים של המלצות
 ; לקוחות שלאו /ו קודמים
על העסקה ישירה  אסמכתא

הסכם  או העתקשל העובד 
 .[.[העסקה מותנה כאמור

 

  ע פרופיל של המצי 10.4 עסקי  פרופיל  .30

 8טופס מס'  12.2.2 יתטופס הצעה כספ  .31
]את ההצעה הכספית יש  

מעטפה אופן חסוי, להגיש ב
 [דת סגורה ואטומהנפר

 

 
 תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה

 
 מועד להשלמה אסמכתא  סעיף בהזמנה הדרישה מסד

אישור מנהל הפרויקט   .1
 מטעם הזוכה .

 רישיון עו"ס בתוקף 5.1
 והמלצותקורות חיים 

 ימים 7

להבטחת התחייבות   תערבו  .2
 הזוכה )"ערבות ביצוע"( 

 םימי 7 10טופס מס'  5.2

   5.3 בוטל  .3

 ימים 7 11טופס מס'  5.4 פרטי חשבון בנק לתשלום   .4

 9טופס מס'  5.5 אישורי ביטוח  .5
ידי -חתום ומאושר על

 11חברת ביטוח טופס מס' 

 ימים 7

 ימים 7 13מס' טופס  5.6 הצהרת זוכה טרם חתימה  .6

אישור יועמ"ש העירייה   .7
לעניין היעדר ניגוד עניינים 

 ו/או קרבת /משפחה 

 ימים 7 15טופס מס'  5.7

 
 מניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד צו התחלת עבודה או חתימת העירייה על ההסכם.  
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 זמנה להציע הצעותמסמך א': ה
 
 ותכלליהוראות  .1

 
 הזמנה להציע הצעות למכרז .1.1

 
מתכבדת בזאת להזמינכם, במקביל להזמנתם של  "(עירייהה" )להלן: עיריית רהט
, שירותי חשבות שוטפים לחינוך של העירייהלמתן  תוים, להציע הצעגורמים נוספ

 .  "(הפרויקט" )להלן: זאת כמפורט להלן בהזמנה זו להציע הצעות
 

 הנדרש השירות מהות .1.2
 

תן שירותי חשבות לחינוך בעיריית השירות המבוקש במסגרת הליך זה, הוא מ .1.2.1
 .מיקור חוץבשיטה של רהט 

 
העירייה, והם  ותזה, יסופקו לגזברהליך  שים בהמבוק  לחינוך חשבותה  שירותי .1.2.2

כוח האדם הנדרש לפי מסמכי הליך זה, בהתאם להיקף כל  כוללים את אספקת  
 הנדרש לכל משרה כאמור. החודשי השעות 

 
, העירייהידי -על כך לשם שיוקצה בשטח, העירייה במשרדי יסופקו שירותיםה .1.2.3

 אלא אם ייקבע אחרתגזברות העירייה ) בנהשרד אשר יוקצה לשם כך במבמ
 ידי גזבר העירייה(. -על
 

, ומאובזר מרוהט כשהוא, זה בהליך הזוכה לרשות יועמדשרד כאמור, המ
 שרד המ על לשמור הזוכה של ומחובת. ומחובר למערכת המיחשוב העירונית

 .במשך מתן השירותים לפי הסכם זהוהציוד שבו,  ותחולתוכאמור 
 

רשות הזוכה בהליך זה כדי הקנות ל מורכא שרדהמ בהעמדת אין כי, מובהר
 מכל במקרקעין אחרת זכות כלאו /ושרד להעניק לזוכה בהליך זכות חזקה במ

 השירותים  מתן לצורך, זה בהליך הזוכה לרשות יועמדשרד המ. שהוא סוג
 הזוכה  של ומעמדו, בלבד כך ולשם, מכוחו שייכרת והחוזה הז הליך שלפי

 להוראות   בהתאם  לביטול  הניתנת,  בלבד  יןרקעבמק  רשות  בר  של  יהיה  במבנה
 .ההסכם

 
ידי הזוכה בהליך זה, -יסופקו באמצעות כוח האדם שיוצע על השירותים .1.2.4

ידי העירייה כחלק מהליך בחירת ההצעה הזוכה. החלפת כוח האדם -ויאושר על
פי -על תהיה, ידי העירייה-על במסגרתו יאושראשר בהליך זה ו/או  וצעהש

, ידי גזבר העירייה והחשב המלווה בלבד-שיינתן על ומראש בדבל בכתב אישור
 פי הוראות הליך זה בלבד ו/או ההסכם שייכרת עם הזוכה. -ועל

 
 מהווה  המשתתפים  מן  אחד  כלידי  -על  שיוצע  האדם  כוח  זהות  כי,  הלב  תשומת

 מתן שתחילת כך על תעמוד והעירייה, ההצעות מניקוד נפרד בלתי קלח
  שהוצעו  העובדים באמצעות תהיה(, מכן לאחר שנה יצח)ולמשך  השירותים

 . הזוכהידי -על
 

יום ממועד הודעת   30, תוך  לכל המאוחרתחיל במתן השירותים בפועל,  יזוכה  ה .1.2.5
מאוחר רייה מועד "(, אלא אם קבעה העי"תקופת ההתארגנותהזכייה )להלן: 

פה לתחילת ההפעלה )במקרים כגון: שיקולים תקציביים, התאמת ההחל יותר
לבין הזוכה בהליך זה, שינויים בכוח האדם הנדרש, נותן השירותים הנוכחי  בין  

 כיו"ב(. התאמת משרד בגזברות העירייה ו
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במהלך תקופת ההתארגנות יהיה על הזוכה מבלי לגרוע מן האמור בהליך זה,  .1.2.6
ידי מורשי -מת ההסכם עללהשלים את כל המסמכים הנדרשים לשם חתי

, להעביר ולקבל את כל האישורים הנדרשים החתימה מטעם העירייה
לכוח האדם  גזבר עיריית רהטשל בכתב לתחילת הפעילות, וכן, קבלת אישור 

 . הנדרשים לתחילת הפעילות והציוד
 

 העירייה לרשות העומד והתקציב ורההתמ .1.3
 

יומה של מותנה בק ,מכרז זהמתן מלוא השירותים הכלולים ב כי ,מובהר .1.3.1
עים יוגשו ביחס לכלל . משכך, הצעות המצימסגרת התקציב המלאה

, והעירייה תהיה רשאית להקטין את היקף זה מכרזשירותים הכלולים בה
על מנת להתאים את הביצוע בפועל למסגרת שירותים שיינתנו בפועל, ה

 כאמור. ירותיםמתן השהתקציב שתאושר ל
 

 לעיריית להגיע אמור זה הליך נשוא העבודות לביצוע התקציבי והמקור מאחר כי, מובהר עוד .1.3.2
 אישור)לרבות,  מכוחו העבודות וביצוע זה הליך אז, 2397' מס ממשלה החלטת מכוח רהט

.  ]האם אכן מטעמו הבקרה חברת  או  הפנים  משרד אישור  בקבלת  מותנה(,  לתשלום  חשבונות
 [3972מכוח 

 
מראש על כל מי שמוותר המציעים ככל אחד מן יראו את למען הסר ספק,  .1.3.3

אישורו -איבגין שירותים בגין צמצום היקף הו/או תביעה או דרישה /טענה ו
נשוא מתן השירותים של תקציב כאמור ו/או ביטול תקציבים שהוקצו לצורך 

 . מכרז זה
 

מתן השירותים בהתאם להליך ל  נוסף  תקצוב  יינתן  לאנכון למועד זה,    כי,  יובהר .1.3.4
השירותים לפי  לתקב את להפסיק רשאית תהיה העירייה, מקרה ובכל, זה, 

ידי -הועמד לשם כך עלש התקציב ביטול בשל, היקפה את לצמצם אוהליך זה, 
 .העירייה

 

 מסמכי ההליך .1.4

 
 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: "

 
, לרבות כל הטפסים הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן :מסמך א' .1.4.1

לרבות כל תוספת ו/או שינוי ו/או המצורפים לה ו/או נספחיה, ו
 ה במסגרת הליך זה;עיכון שיעשה ב

 

הסכם בין העירייה לבין המציע שהצעתו תזכה במכרז, לרבות  :מסמך ב' .1.4.2
ו, ולרבות כל תוספת ו/או עדכון ו/או שינוי צרופותיו ונספחי

  .יעשה בו במסגרת הליך זה;ש

 

 מפרט שירותים; :ך גמסמ .1.4.3

 

 . רכיב האיכותיד המניקואמות מידה ל :מסמך ד' .1.4.4
 

מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת 
ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים 

השיבם לעירייה כשהם חתומים על ידי מורשי והמפורטים במסמכי המכרז ול
 מפורט להלן.וקף )להבטחת ההצעה( כהחתימה מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בת
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 שיטת בחירת ההצעה הזוכה .1.5

 

 שילוב של הצעה כספיתפי -בחירה בהצעה הזוכה בהליך זה, תעשה עלה .1.5.1
 )"המרכיב האיכותי"(. מדדי איכותו)"מרכיב כספי" או "מרכיב כמותי"( 

 
 60%ההצעה הכספית תהיה בשיטה של הנחה על אומדן גלוי, והיא תהווה  .1.5.2

 שיינתן למציעים.מהניקוד הכולל  (אחוז שישים)
 

' להליך במסמך דבהתאם לאמות המידה המפורטות המרכיב האיכותי ינוקד  .1.5.3
  מהניקוד הכולל שיינתן למציעים.  אחוז( ארבעים) 40%, והוא יהווה זה

 
י חלק מן המסמכים המצורפים מת לב המשתתפים כהאמור לעיל, תשו לאור .1.5.4

 גםתם כחלק מהגשת ההצעה, משמשים  להליך זה ואשר על המציעים למלא או
 .השונות להצעות לניקוד וגם ההליך של הסף בתנאי העמידה הוכחתלצורך 

 
גם את הוראות הסעיפים הרלבנטיים  מומלץ לקרוא בעיון ובקפידהעל כן, 

להליך הנוגעות  מסמך ד'נאי הסף וגם את הוראות לעניין הוכחת העמידה בת
 – 5טופס מס' להוראות הנוגעות למילוי לניקוד ההצעה )תשומת הלב בעיקר 

 תצהירי בדבר הוכחת ניסיון המציע(.  – 6וטופס מס' אישור רואה החשבון 
 

כלשהי, ותהיה רשאית לבטל   ההצעבמתחייבת לבחור    אינהמובהר, כי העירייה   .1.5.5
וטלה, וכן, בכל מקרה שלב ככל שלא הוכרז זוכה או שזכייתו ב את ההליך בכל

 .הליך זהעמד בתנאים הקבועים בבו הצוות המוצע לא 

 

לנהל מו"מ עם המציעים במכרז, בהתאם העירייה שומרת לעצמה את הרשות  .1.5.6
 ובכפוף לכל דין. פורטות בגוף המכרזלהוראות המ

 
 הסכם למתן שירות אישי .1.6

 
ין הצדדים הנה בגדר שירות בזאת כי התקשרות ב הסר כל ספק, מובהר למען .1.6.1

לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, ( 2)3אישי כהגדרת מונח זה בסעיף 
 .ידי הזוכה בהליך-היא איננה ניתנת לאכיפה עלולכן,  1970-התשל"א

 

זכות המשתתפים מוותרים בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או   .1.6.2
ת ההסכם שייחתם עם הזוכה דרישת סעד שעניינו אכיפתביעה בכל הנוגע ל

 בהליך זה, על עיריית רהט.

 

 טלבו .1.7

 

 הגדרות .2

 

למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולה  .2.1
משאר מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה 

 הבאה:המשמעות 
 

וחד למכרז זה, המצורף ירותים מי": מפרט שמפרט השירותים" .2.1.1
ר מפרט את למסמכי המכרז, על חלקיו השונים, ואש כמסמך )ג(

גע למתן השירותים נשוא מכרז זה, הדרישות המקצועיות בכל הנו
 ;לרבות, כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שייערך בו
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 מסמך ב': הסכם בין העירייה למציע הזוכה )"החוזהאו " "ההסכם" .2.1.2
לרבות, כל המסמכים המצורפים להסכם ו/או כל המכרז(, למסמכי 

 לרבות תכנית העבודה השבועית;שינוי שיבוצע בו מעת לעת, 

 

 ": המגיש הצעה זו;המציע" .2.1.3

 

": מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של העירייה כהצעה הזוכה" .2.1.4
 ידה לראש עיריית רהט לשם חתימה על ההסכם; -הזוכה, ויומלץ על

 

 ": עיריית רהט;ההעיריי" .2.1.5

 

י שירות מתןהשירותים הדרושים לעיריית רהט לשם  כלל": הפרויקט" .2.1.6
וניהול הכספים והתקציבים של מערכת חינוך לעיריית רהט,  חשבות

וכמפורט  ויתר הדרישות הכלולות במכרז זה ,החינוך בעיר רהט
 ו ונספחיו; במסמכי

 

 ותק וניסיוןחשבון בעל  רואה: )מטעם הזוכה( "צוות החשבותמנהל " .2.1.7
החינוך אשר תואמות את דרישות הכשירות המפורטות  חשבותבתחום 
אחראי מטעם המציע לצורך מקצועי הזה,  אשר ישמש כגורם ה במכרז

מתן מענה מקצועי בתחום נשוא מכרז זה, וכן, כאיש הקשר מטעמו לכל 
 דבר ועניין;

 
ישמש כאיש המקצוע הבכיר מטעם  החשבותצוות מנהל מובהר, כי 

ידו באופן -ועסק עלוהוא , אשר יספק את השירותים לעירייה הזוכה
ישמש כגורם האחראי ול מניות בזוכה(, שותף או בע)או שיהיה ישיר 

בתחום נשוא מכרז זה, וניהולי  לצורך מתן מענה מקצועי זוכהמטעם ה
  ר ועניין;לכל דבשל הזוכה כאיש הקשר מטעמו ישמש וכן, 

 

או בעל תואר  חשבון רואהכה(: ם הזו)מטע "מנהל משרד החשבות" .2.1.8
ר תואמות שהחינוך א חשבותראשון בכלכלה, בעל ותק וניסיון בתחום 

את דרישות הכשירות המפורטות במכרז זה, אשר ישמש כגורם האחראי 
מטעם בפועל את השירותים לעירייה  יספקוהמטפל בענייני העירייה 

 ;הזוכה

 

רת, ירייה. כל עוד לא נאמר אחידי הע-": כל מי שיקבע עלנציג העירייה" .2.1.9
 .;ריית רהטראיד אלקרינאוי, גזבר עיישמש כנציג העירייה, מר 

 

 ;בוטל .2.1.10
 

": המועד שבו יחתמו ראש העירייה, גזבר מועד תחילת ההתקשרות" .2.1.11
 העירייה והחשב המלווה על ההסכם;

 

 פי לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(; -על ": חודש קלנדריחודש" .2.1.12
 

לרבות ערבי חג, וכן,  –כולל: שבת, חגי ישראל  לא)": יום עסקים יום" .2.1.13
 הדת המוסלמית(;פי -חגים ומועדים המוכרים על

 
": הודעה בכתב אשר תשלח למציע אשר הצעתו נמצאה הודעת הזכייה" .2.1.14

 במכרז;   כהצעה הזוכה, ובה תפורט החלטת ועדת המכרזים בדבר זכייתו
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 ": ועדת המכרזים של עיריית רהט;ועדת המכרזים" .2.1.15

 
ידי ועדת המכרזים לצורך -": צוות מקצועי שימונה עלצוות בדיקה" .2.1.16

עדת וכרז, ריכוז הממצאים והגשת המלצות לובדיקת ההצעות למ
 המכרזים;

 

, ולרבות 1987-": תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חתקנות המכרזים" .2.1.17
 כל תיקון ו/או שינוי שיהיה בהן מעת לעת; 

 

 צו יינתן שלא ככל מובהר כי  .בהסכם כהגדרתו": עבודה התחלת צו" .2.1.18
שבו   מועדודה, המתן צו התחלת עב  מועד  ייחשב,  פורמלי  עבודה  התחלת
 ; העירייה על ההסכםמורשי החתימה של יחתמו 

 

 ; בוטל .2.1.19
 

 שמפורסם  כפיהמחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(, מדד  –" המדד" .2.1.20
 רשמי מדד כל או, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהידי -עלמעת לעת 

  ;אותו שיחליף רחא
 

ון יחיד, והאמור בלש , וכן להפך,יש לראותו גם בלשון נקבה –-כל האמור בלשון זכר  .2.2
 פי הקשרם והדבקם של דברים.-גם בלשון רבים ולהפך, והכל על

 

 ולת הפרויקטחת .3

 

קבלת אישורים מהרשויות  :הפרויקט כוללמבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז,  .3.1
ההכנות וכן את אחרים הנדרשים על פי כל דין, הם אישוריו/או כל ההמוסמכות 

הציוד, ו כוח אדם, כליםהפרויקט )כגון: צוע לבי הדרושיםסידורים הדרושות וה
  .(וכל משאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע הפרויקטמשרדים, 

 
 למען הסר ספק, מובהר כי כל עוד לא הוגשו ההצעות למכרז דנא, רשאית העירייה, .3.2

ו. ממנפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת הפרויקט, להוסיף עליו או לגרוע  -על
 הודעה על שינוי כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. 

 

 תקופת ההתקשרות .4

 

לתחילת חתימת ההסכם בין הצדדים ומתן צו תקופת ההתקשרות הינה החל ממועד  .4.1
 לאחר מכן. םנדרייחודשים קל 12ולמשך ביצוע הפרויקט, 

 
 .2.51ה בסעיף  את תקופת ההתארגנות כהגדרת  כוללת, כי תקופת ההתקשרות  מובהר

  ידי העירייה.-לעיל, אלא אם ייקבע  אחרת על

 

ההפעלה בהתאם לאמור החליטה העירייה לממש את זכותה לדחות את תחילת  .4.2
ת לעיל, תחל תקופת ההתקשרות במועד שבו יחל הזוכה בהפעל .71.1בסעיף 

  . גזבר העירייהרו של והפרויקט בפועל, כפי שיפורט באיש
 

את תקופת ההתקשרות מעת לעת האריך ה בלבד את הזכות, להעירייה שומרת לעצמ .4.3
התקופה חודשים נוספים )להלן: " 12בין הצדדים בכל פעם לתקופה שלא תעלה על 

לא "(, ובלבד שסך כל התקופה המצטברת של ההתקשרות בין הצדדים המוארכת
ר, ( חודשים וזאת על פי שיקול דעתה בלבד, כאשר מובהארבעים ושמונה)  48תעלה על  

 . הארכת התוכנית וקיומה הינו תלוי בקבלת תקצובכי 
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יחולו בשינויים המחויבים על ליך זה וההסכם שייכרת מכוחו עם הזוכה, תנאי ה .4.4
 התקופה המוארכת.

 

 :ן המציע הזוכהתנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין העירייה לבי .5
 

 ים: חתימת ההסכם בין המציע שהצעתו זכתה במכרז, מותנית בתנאים הבא

 
 הזוכהטעם החשבות ממשרד מנהל אישור  .5.1

 

ימים ממועד הודעת הזכייה, הזוכה יגיש לאישורה של העירייה את  7 בתוך .5.1.1
אשר ישמש כאיש המקצוע העיקרי אשר יספק מטעמו  החשבותמשרד מנהל 

 ייה,את השירותים לעיר

 

 ההסכםיהיה בעל תנאי הכשירות הקבועים בהליך זה ו החשבות משרדמנהל  .5.1.2
 ו.ת מכוחשייכר

 

ווה תנאי מוקדם לחתימת הסכם עם יה,  החשבות  משרדמנהל  ל  העירייהאישור   .5.1.3
מנהל החלפתו של  לדרוש את  בכל שלב  תהא רשאית    העירייהובהר, כי  מ  .הזוכה
אודות ירוט ו/או הבהרות ו, וממילא לדרוש פהוצע על ידש החשבות משרד

עדי ויחידי בכל הנוגע מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בל השכלתו ו/או ניסיונו.
 .החשבות כאמור משרדמנהל ל לאישורו ש

 

 כחלק מהליכי המכרז מנהל משרד החשבותאישור  .5.1.4
 

על אף האמור לעיל, מובהר ומודגש כי במסגרת הליך זה, וכפי  .5.1.4.1
להצעותיהם את פרטיו  שיפורט להלן, על המציעים לצרף

 .ידי כל אחד מהם-המוצע על החשבות משרדמנהל האישיים של 

 

ידי כל מציע, תהיה -המוצע על החשבות משרדמנהל זהותו של  .5.1.4.2
חלק מהליך בחירת ההצעה הזוכה, והדבר יחייב את הזוכה בכל 

חתימת   לאחרפרויקט  החשבות במשרד  מנהל  הנוגע להעסקתו של  
 .ההסכם בין הצדדים

 

החתימה על  לאחרהחשבות  משרדמנהל החלפת כי  הר,מוב .5.1.4.3
, ובכל מקרה, לא י ההסכםההסכם, תהיה אך ורק בהתאם לתנא

במהלך ששת החודשים  החשבות  משרדמנהל סכם להחלפת יו
הפרויקט, אלא בנסיבות פי -מתן השירותים שעלהראשונים ל

 . חריגות ומיוחדות

 
הליך זה ו/או שלא בהתאם לתנאי החשבות,  משרדחלפת מנהל ה

 כם, תהווה הפרה יסודית של ההליך ו/או ההסכם לפי העניין. ההס
 

 פי ההסכם-ת להבטחת התחייבויות הזוכה עלבוער .5.2

 

 ערבות, ימים ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה לגזברות העירייה 7בתוך  .5.2.1
"(. מסירת ביצועערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו שלפי ההסכם )"

להשבת הערבות להבטחת מוקדם תהיה תנאי לידי העירייה, הערבות כאמור 
  ן(.להל 9.6)ראה: סעיף  ההצעה
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 המצורף לנוסח בהתאםתהיה ערוכה  הזוכההערבות להבטחת התחייבויות  .5.2.2
היא תהיה צמודה למדד הידוע במועד הודעת (. 10' מס טופס) המכרז למסמכי

  [.(₪ וחמישהשבעים  :במילים) ₪ 75,000 בסכום שלהזכייה לזוכה, ו

 

וקפה למשך כל התחייבויות הזוכה תהיה בתמובהר, כי הערבות להבטחת  .5.2.3
תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ולמשך שלושה חודשים לאחר מועד סיום 
ההתקשרות בין הצדדים. הארכת תוקף הערבות האמורה תהווה תנאי מוקדם 

 להארכת ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה. 

 

 בוטל .5.3

 

 שלוםצוע תן בנק לביפרטי חשבו .5.4

 

פרטי ר הזוכה לגזברות העירייה את הודעת הזכייה, ימסוימים ממועד  7בתוך  .5.4.1
 (.11 טופסחשבון בנק להעברה התשלומים )

 

הזוכה רשאי להגיש את פרטי חשבון הבנק לתשלום ביחד עם יתר מסמכי  .5.4.2
 הצעתו, ובמקרה כאמור התשלומים יבוצעו לחשבון שיצורף להצעה. 

 

 חים חתוםאישור ביטו .5.5

 

 אישורייה יה, ימסור הזוכה לגזברות העירימים ממועד הודעת הזכי 7בתוך  .5.5.1
ידי חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, והכל -חתום על  כשהוא  ביטוחים  קיום

 .9' מסטופס כבהתאם לנוסח המצורף להליך זה 

 

בהתאם להנחיות של יועץ הביטוח של העירייה, העירייה תהיה רשאית לדרוש  .5.5.2
וכה יפעל בהתאם להנחיות ם בתנאי הביטוח של הזוכה, והזעת, שינויימעת ל
 במועדים שייקבעואלה ו

 

 הצהרת זוכה בדבר תוקף הצעתו .5.6
 

כטופס ימים ממועד הודעת הזכייה, יחתום הזוכה על הצהרה בנוסח המצורף  7בתוך 
' טופס מסלמכרז זה, זאת באמצעות מנהליו. יובהר, כי חתימתו של הזוכה על    13מס'  

 אי מוקדםבהסכם מחייב, ומהווה תנמהותי להתקשרות הצדדים מהווה תנאי  13
 לחתימת העירייה על הסכם עם הזוכה.  

 

 אישור יועמ"ש העירייה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5.7

 

 מותנית, הזוכה עם ההסכם על ייההעיר חתימתמבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .5.7.1
ו/או  עניינים ניגוד היעדר לעניין, העירייה של המשפטי היועץ אישור בקבלת

 עירייה ו/או נבחרי הציבור. שפחה לעובדי קרבת מ

 

 בלתי  כחלק,  להצעותיהם  לצרף  המציעים  על,  כחלק מהגשת ההצעות להליך זה .5.7.2
 לעובד  משפחה קרבתאו /ו עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה, זה ממכרז נפרד

 להליך זה.  15מס' כטופס , זאת בנוסח המצורף ציבור נבחר או עירייה
 

ר על בסיס הצהרת המציע )ובעלי תעשה בין הית ניגוד ענייניםבדיקה  .5.7.3
תבצע לה , והיא יכולה 51' מס כטופסמצורף התפקידים בו, בתאם לנוסח 

 כחלק מבדיקת ההצעות של המציעים השונים. 
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ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי סעיף זה לעניין קיום התנאים המוקדמים יודגש, כי  .5.8
להליך  13כטופס ההצהרה מצורפת לחתימה על ההסכם עם הספק )לרבות, חתימת 

רשאית למסור את  העירייהתהא ימים מיום משלוח הודעת הזכייה,  14בתוך זה( 
 יעה בשל כך.אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תב מציעלכל פרויקט ביצוע ה

 

 לוחות זמנים .6

 
 כדלקמן: םינהזה לוחות הזמנים המתוכננים להליך 

 
 מכירת מסמכי המכרז .6.1

 

, היא תתקיים 10:00: בשעה 2019 דצמבר 9יום ב תחל המכרז כימסמ מכירת .6.1.1
 2019 דצמבר 13יום ותסתיים ב 00:13 -עד ל 09:00ה', בין השעות  –' א בימים
 .13:00: בשעה

 
המשתתפים כי המועדים המפורטים לעיל הנם מועדים שעות תשומת לב 

כי רייה. עם זאת, על המשתתפים לקחת בחשבון קבלת הקהל במשרדי העי
יתכן ומשרדי העירייה לא יהיו פתוחים באופן רציף ולכל אורך התקופה 

 .הנקובה לעיל
 

של המשתתפים לבדוק באופן בלתי אמצעי ועצמאי לחלוטין  מחובתםעל כן, 
את שעות הפתיחה ו/או קבלת הקהל במשרדי העירייה בכלל ובמשרדו של 

ו בעניין שעות בפרט, ולא תשמע כל טענה מצד משתתף כלשה  מזכיר העירייה
 .  הפתיחה כאמור

 

, זאת לאחר רהט עיריית מזכיר אצלמסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש  את .6.1.2
  .תשלום דמי הרכישה במחלקת הגבייה של עיריית רהט

 

( ₪ )כולל מע"מ(, אשר פייםאל)  2,000  הינה  מכרזמסמכי ה של  רכישתםעלותם   .6.1.3
המכרז מסמכי  במועד קבלתהגבייה(  מחלקת)באמצעות  יהריעיישולמו ל

. מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום וכתנאי לקבלתם
 מקרה. 

 
לעיל ביחס לשעות הפתיחה של  6.1.1תשומת לב המשתתפים לאמור בסעיף 

משרדי העירייה. דברים אלה נכונים גם ביחס לשעות הפתיחה של מחלקת 
לחלוטין את שעות המשתתפים לברר באופן בלתי אמצעי ועצמאי הגבייה ועל 

 . הפתיחה של מחלקת הגבייה, ולא תשמע כל טענה מצד כל משתתף בעניין זה
 

מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע טרם הגשת ההצעות למכרז  .6.1.4
כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר . להגשת הצעת המציעסף היא תנאי 

 .המכרז כאמור רכישת מסמכי
 

 רישום מוקדםביצוע  .6.2

 
להירשם  על המציעים חובה ,זאת. עם יתקיים מפגש מציעיםלא  ך זהבהלי .6.2.1

אצל מזכיר עיריית רהט, באמצעות משלוח טופס רישום מוקדם בנוסח המצורף 
לצורך הרישום המוקדם, ניתן להשתמש בטופס ) להליך זה 17כטופס מס' 

 . (ההמצוי בקובץ שמפורסם באתר העיריי
 

שבו ניתן לרכוש את מסמכי מכרז זה הליך הרישום יתקיים החל מן המועד  .6.2.2
 . 13:00בשעה  2019 דצמבר 25והוא יסתיים ביום 
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, אולם הגשת אינו כרוך בתשלוםעצמו הליך הרישום המוקדם מובהר, כי  .6.2.3
ההצעות למכרז כרוכה בתשלום עבור רכישת מסמכי המכרז, בהתאם למפורט 

   .לעיל 6.1בסעיף 
 

טופס ח את טופס הרישום המוקדם )מציע המעוניין להשתתף בהליך זה, ישל .6.2.4
ידו, עד למועד הסופי הקבוע לעיל, זאת למזכיר -( כשהוא חתום על17מס' 

 .mazker@iula.org.ilעיריית רהט, מר עלי אבו אלחסן, לתיבת דוא"ל:
 

ין, )או לחילופ 9914860-08 הטופס יש לשלוח למס' פקסימיליה: העתקאת 
ייה המצוי בקומת הכניסה לבניין במסירה ידנית, למשרדו של מזכיר העיר

 . ולצרף אותו להצעה ביחד עם אישור המסירה, ית רהט(.עירי
 

מחובתו ועל אחריותו הבלעדית של משתתף מעוניין, לברר בעצמו ובאופן יזום  .6.2.5
אצל מזכיר עיריית רהט, ולא )המלא(, את קבלת טופס הרישום המוקדם 

, והאחריות היחידה טענה בדבר אי קבלת הטופס אצל המזכירכל  תשמע
 . המקודם כאמור מוטלת על המשתתפיםוהבלעדית לרישום 

 
, ועל כל מציע ביצוע הרישום המוקדם מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .6.2.6

לצרף להצעתו את העתק טופס הרישום המוקדם, עם אסמכתא המעידה על 
ת וא"ל, אישור משלוח בפקסימיליה, חותמעת ד)הודהגשתו למזכיר העירייה 

 . "נתקבל"(
 

מטרת הרישום המוקדם היא לאפשר משלוח של הודעות למשתתפים במכרז,  .6.2.7
לשנות מועדים ו/או את תנאי המכרז, וכן, להפיץ את המענה של העירייה 

 לשאלות משתתפים שיתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז.
 

,  מהווה תנאי לביצוע הרישום המוקדם  אינהכרז  רכישת מסמכי המכי  מובהר,   .6.2.8
 וניתן לבצע את הרישום המוקדם גם טרם רכישת מסמכי המכרז. 

 
, ביצוע רישום מוקדם כאמוראינה מהווה כי רכישת מסמכי המכרז יודגש,  .6.2.9

 ובכל מקרה יש לבצע את הרישום המוקדם. 
 

 שאלות הבהרה .6.3

 

עים לפנות אל ן המציאחד מ כל רשאי ,13:00 בשעה 2019 דצמבר 25 ליום עד .6.3.1
 .הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם העירייה בבקשה לקבלת

 
 ובכל, זה להליך מוקדם רישום מהווה אינו, הבהרה שאלות משלוחיובהר, כי 

 . לעיל כאמור םהמוקד הרישום הליך את לבצע משתתף כל על יהא, מקרה
 

 אבו עלירהט, מר  זכיר עירייתמל בלבד בכתב שלוחל יש הבהרה שאלות את .6.3.2
יש  ת ההבהרהשאלו העתקאת בלבד.  @iula.org.ilmazkerדוא"ל ל, אלחסן

 . Legal@rahat.muni.ilללשכה המשפטית של העירייה לדוא"ל: להעביר 

 

ועל מנת לשמור על  על מנת לייעל את הליך המענה לשאלות ההבהרה .6.3.3
להם , על המשתתפים לשלוח את שאלות ההבהרה שהדיסקרטיות של הפונה

, אשר תכלול הפנייה לעמ' בדה בלבטבל, וזאת ( בלבדordWבפורמט וורד )
הרלבנטי בחוברת המכרז, המסמך הרלבנטי מבין מסמכי המכרז, הסעיף 

 כה כדלקמן:עמודה למתן מענה, ותהיה ערוהרלבנטי במסמך, שאלת ההבהרה ו

 
 מענה שאלה סעיף מסמך עמ' בחוברת מסד

1.      
2.      
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תקבל שאלות הבהרה אשר כל ספק מובהר ומודגש, כי העירייה לא    סרה  למען .6.3.4
(, כגון: הודעות  ordWבפורמט שאינו פורמט וורד ) יוגשו באופן שונה או

דוא"ל, פקסימיליה, והעירייה לא תשיב לשאלות הבהרה שלא יוגשו בהתאם 
 .  לעיל 6.3.3לאמור בסעיף 

 

תייחס או שלא להתייחס י, לההבלעדהעירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה   .6.3.5
 . השאלות ההבהרל
 

לשאלות ההבהרה שיוגשו לה בהתאם להוראות תשובת העירייה מובהר, כי 
, תנאי מתנאי המכרזלעיל, לרבות, מענה אשר יהווה שינוי של  6.3.3סעיף 

ומחובת המשתתפים לעקוב באופן יועלה לאתר העירייה כהודעה למשתתפים  
. ך זהרה ו/או לשינויים במסמכי הלילשאלות ההבהאחרי המענה  רציף ושוטף  

 הוראה זו חלה גם על הודעות מטעם העירייה שיועלו לאתר העירייה, 
 

למסור  (!! לא חייבת)אך  רשאיתמבלי לגרוע מן האמור לעיל, העיריה תהיה  
לשאלות ההבהרה שנמסרו, לכל המשתתפים אשר ביצעו רישום  את המענה

 ות הודעות דוא"ל בלבד. וזאת באמצע ועד התשובה,מוקדם עד למ
  

העירייה המענה של על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את  בהחו .6.3.6
כולל במקרים שבהם המענה פורסם באתר העירייה, לשאלות ההבהרה, 

 . ידו-חתומות עלמאושרות וכשהן 

 

ען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה אלא אם למ .6.3.7
 בלבד.ניתנה בהודעה בכתב 

 
 מכרזהגשת ההצעות ל .6.4

 

 2020 ינואר 1, לא יאוחר מיום בלבד ידנית במסירהלמכרז תוגשנה,  ההצעות .6.4.1
, וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת מזכיר 13:00השעה    עד

  "(.מועד הגשת ההצעותבבניין עיריית רהט )להלן: "העירייה 
 

ים הרה בעניין התנאהליך זה, לפיהן, את ההצ תשומת לב המציעים להוראות
 . יש לצרף ביחד עם יתר מסמכי ההצעההכספיים, 

 

לא ידי כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו. -הגשת ההצעות תהיה על .6.4.2
תתאפשר הגשת הצעות באמצעות משתתפים אחרים, עובדי עירייה או נבחרי 

 . ציבור
 

אי לבצע רישום של שמות המציעים מזכיר העירייה )או מי מטעמו( יהיה רש .6.4.3
שליחיהם   ת הצעותיהם לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים אוו אשהגיש

 על מסמך כאמור. 

 

הגשת ההצעות )לרבות, איחור בשעת הגשת הצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .6.4.4
על המציעים להיערך  .לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהןההצעות(, 

 . ות בשלמותן עד למועד והשעה הנקובים לעילבהתאם לצורך הגשת ההצע
 

הצעות בהתאם לשיקול העירייה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ה .6.4.5
אחד מן המציעים אשר -לכל  בכתבכך הודעה  -דעתה הבלעדי, ובלבד ששלחה על

 השתתפו במפגש המציעים או רכשו את מסמכי מכרז זה.
 

בר שינוי המועד להגשת ההצעות מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להודעה בד
 . אחרתפה או בכל דרך -נוי שעת ההגשה( אשר תימסר בעל)לרבות, שי
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הוארך המועד להגשת ההצעות עוד בטרם חלף המועד להגשת ההצעות, יראו  .6.4.6
 את כל המשתתפים כמסכימים להארכת המועד כאמור.

 

 שינוי לוחות זמנים .6.5

 

 המפורטים במסמך זה.  מובהר, כי העירייה תקפיד על לוחות הזמנים .6.5.1

 

על פי שיקול דעתה , העירייה רשאית, בכל עתודגש כי כל עם זאת, מובהר ומ .6.5.2
הנוגעים לשנות את לוחות הזמנים ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, הבלעדי, 

 .הוראות מסמך זהשתינתן בהתאם לבכתב בלבד, בהודעה להליך זה, זאת 
 

יפורסמו (, הליך זה )ככל שיהיומובהר, כי הודעות בעניין שינוי מועדים של  .6.5.3
וטף ורציף אחרי הודעות ומחובת המשתתפים לעקוב באופן שייה, באתר העיר

, לרבות, הודעות לגבי שינוי לוחות העירייה כפי שיפורסמו באתר העירייה
 הזמנים. 

 

 תהוראות כלליו   .7

 

 מסמכי המכרז .7.1

 

 תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה.  רכישת מסמכי המכרז .7.1.1

 

כרז )ללא זכות צילום וללא מהניתן לעיין במסמכי מפגש המציעים,  מועדעד ל .7.1.2
 פי תאום טלפוני מראש. -תשלום(, אצל מזכיר עיריית רהט, אך ורק על

 
 העיון יתקיים, העירייה של האינטרנט באתר יפורסמו זה מכרז שמסמכי ככל

. יובהר, כי העתק מסמכי המכרז בלבד האינטרנט באתר המכרז במסמכי
לשם הגשתו   ולא  בלבד  עיון  רךלצו  הנוורסם באתר האינטרנט של העירייה, שיפ

 לתיבת המכרזים.    

 

הם רכושה של העירייה והם נמסרים למציע  המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.3
כל שימוש אלא במסמכי המכרז אין לעשות  .בלבדבמכרז לשם השתתפותו 

   למטרה זו. 

 

הם רכושה של העירייה זה במלואם, יך הל למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי .7.1.4
ובנתונים  וכי העירייה תוכל לעשות בהם אחר שמולאו על ידי המציע,גם ל

כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין שמולאו בהצעות המציעים 
כל טענה אם המציע נבחר לבצע את הפרויקט ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא  

 .או תביעה בקשר לכך

 

שימוש מכל סוג ומין שהוא  כל ספק, מובהר כי העירייה אוסרת על הסר למען .7.1.5
ם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא לצורך במסמכי המכרז, חלק
 השתתפות במכרז זה.

 

 םאישור הבנת תנאי .7.2

 

העשויים כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות  .7.2.1
 .קטלהשפיע על הצעתו ועל ביצוע הפרוי
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הוא סמכי המכרז, קראם והבינם, וכי מציע יאשר, כי קיבל לידיו את מכל  .7.2.2
נוסח ם. מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בה

 .(1' טופס מסלהזמנה זו ) האישור מצורף

 

רז והמציע לא יהיה לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכ .7.2.3
 חזר כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. רשאי לחזור בו מהצעתו 

 

 יעמדו לזכותה של עיריית רהט כל הסעדים -המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא  .7.2.4
על פי דין ועל פי מכרז זה, לרבות ומבלי לפגוע באמור, חילוט ערבות הבנקאית 

 )ראה להלן(.

 

 המכרזשינוי תנאי  .7.3

 

לעצמה את שיקול הדעת כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, העירייה שומרת  .7.3.1
כן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה הבלעדי, לשנות, לעד

 סייג כאמור נדרשים לצרכי העירייה.כי שינוי, עדכון או 

 

שתופץ בלבד, ייעשה בהודעה בכתב  מכרזתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  .7.3.2
חלק בלתי הווה  ימור,  . פרסום כאבאמצעות פרסום באתר העירייהשתתפים  למ

 . מכרזנפרד מתנאי ה
 

העירייה תהיה רשאית )אך לא חייבת( לשלוח את ההודעות בדבר שינוי ו/או 
עדכון לתנאי המכרז, למשתתפים אשר ביצעו רישום מוקדם, זאת בהתאם 

 לפרטי כתובת הדוא"ל שיימסרו במסגרת טופס הרישום המוקדם.  
 

על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף  לכלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .7.3.3
, והמשתתפים באמצעות מזכיר עיריית רהטמטעם העירייה,  בכתבה בהודע

 מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 
 

)בין הודעה כאמור כל המציע יחתום בחתימת מרשי החתימה שלו על  .7.3.4
תה כחלק ויצרף אושנשלחה אליו בדוא"ל ובין שפורסמה באתר העירייה(, 

 .עתוממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצ

 

. משתתף קבלתה ממועדשעות  24יאשרו קבלת ההודעה בתוך שתתפים המ .7.3.5
ידי העירייה, תהיה ועדת המכרזים רשאית -שלא אישר קבלת ההודעה על

תאם להוראות סעיף זה והוא יהיה מנוע לראותו כמי שקיבל הודעה שניתנה בה
 ירת ההודעה לידיו.מלהעלות כל טענה בעניין מס

 

 םמשתתפימידע המסופק ל .7.4
 

ומפורט ו/או  על ידי העירייה שתתפיםהמידע, לרבות המקצועי, המסופק למ .7.4.1
מסמכי מכרז זה, הינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של העירייה כלול ב

ופרסומו. עם זאת, מובהר כי מקום בו נמסרו נתונים  זה במועד עריכת מכרז
למלוא  בגדר אומדנא בלבד, ואין העירייה מתחייבתכמותיים, המידע הוא 

היקף הנתונים הכמותיים האמורים, לא בעת עריכת המכרז ולא בתקופת 
 ההתקשרות.

 

ובאופן  םלבדוק בעצמ שתתפיםמהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מחובתם של  .7.4.2
 יםעסקיהאו  יםמקצועיוה, יםטכניה, נים המשפטייםנתוהכל צמאי את 

מכלול י , לשם הגשת הצעותיהם או לשם מילואחד מהםים לכל הרלוונטי
 .חוזההתחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז וה
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ייחשבו כמי   שתתפיםמההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, וה .7.4.3
השתתפות במכרז והגשת הלצורך  מתאים ומקצועי שקיבלו ייעוץ משפטי

ן מכרז זה, יראו כל אחד מ של כל מציע על גבי מסמכיההצעות. בחתימתו 
ביצע את קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, המציעים כמי ש

וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל הבדיקות והבירורים שחפץ לברר,  
 כל ההתחייבויות הכלולות בהם.

  

 הגשת ההצעות .8

 

 התאמה לתנאי המכרז .8.1

 

על המציע להתייחס המכרז.  ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי .8.1.1
ולצרף לה את כל המסמכים  מכרזרטים הנדרשים בתנאי הבהצעתו לכל הפ

. חובה על המציע למלא את כל הסעיפים ו/או הפרטים המופיעים הנדרשים
 סעיפים ללא מילוי.בהצעתו בשלמותם ואין להותיר 

 

ם המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים. המציעים רשאי .8.1.2
ים, ובלבד שכל העתק כאמור לצרף העתקים צילומיים של מסמכים מקורי

יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. העירייה תהיה רשאית, על פי 
"ח על תאימות למקור של ל דעתה, לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רושיקו

 המסמכים שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.
 

יות סופר, חשבוניות ו/או טעושנפלו בהצעתו טעויות  המציע מסכים, כי במידה .8.1.3
לתיקון אשר  תהא העירייה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית

 המכרזים.תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת  
 

תהא  לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. העירייה .8.1.4
בה התניה,  עדי, לפסול כל הצעה שישי שיקול דעתה הבלרשאית, על פ

ההחלטה בכל מקרה .  מכרזההסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי  
 מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 

או   , להוסיף למחוק, לתקן יםאסור למציעען הסר כל ספק מובהר בזאת כי  למ .8.1.5
  .הליך זהלשנות את מסמכי 

 
, אות בכל שינוי, מחיקהת לררשאיבמקרים כאלה, תהיה ועדת המכרזים 

של המציע מתנאי הליך זה או או תיקון כאמור, משום הסתייגות תוספת 
 . ההצעה מטעם זהההסכם שאמור להיכרת מכוחו, ולפסול את 

 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .8.2

 

ת פרטי הצעתו רשאי לגלות א  כי המציע אינודגש  לעיל, מומהאמור  מבלי לגרוע   .8.2.1
ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש   ,לאחרים בכלל

ו/או תיאום הצעות ו/או הגשת ה בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות ו/או הטי
 כללי השוויון החלים במכרז ציבורי.פוגעת בהצעה בלתי הוגנת ה

 

להזמנה  (7טופס מס' תיווך ) בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי .8.2.2
 כי ההצעה.חלק ממסמויגישה כזו 
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אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט  .8.2.3
בדבר חובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר 

עה בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצ
 שלו.

 

 הצעה חתומה .8.3

 

מורשי המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של ה, כל נספחיעל ההצעה  .8.3.1
המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי החתימה של 

 הזמנה זו להציע הצעות )בעט בלבד בצבע כחול(.

 

י החתימה מטעמו וכ  או רו"ח בדבר זהות מורשיעו"ד  של    המציע ימציא אישור .8.3.2
טופס די מורשי החתימה כאמור )י-מסמכי המכרז נחתמו עלההצעה וכל יתר 

 (. 2מס' 

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .8.4.1

 

 טופס הרישום מוקדם כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות,  .8.4.1.1
הבהרה וכל שינוי תשובות לשאלות בצירוף אישור מסירתו, 

ה, כאמור במסמך ז ידי העירייה-מכי המכרז עלשבוצע במס
חתומים ומלאים; ההצעה עצמה תוגש כשהיא  והכל, כשאלו

למעט כתיבת מספרו של מכרז זה , לא מזוההבמעטפה  סגורה
 .לצרכי זיהוי בלבד

 

יש לצרף ביחד עם כל יתר  (8טופס מ' ) הכספיתאת ההצעה  .8.4.1.2
אשר , ואטומה סגורה, נפרדתמסמכי המכרז, זאת במעטפה 

הכספיות ייפתחו רק תסומן במילים "הצעה כספית". ההצעות 
 פים בתנאי הסף. לאחר בדיקת עמידת המשתת

 
תקיפה בהתאם להוראות מסמך להבטחת ההצעה  ערבות בנקאית   .8.4.1.3

   זה, אשר תצורף בנפרד מכל יתר מסמכי המכרז.  
 

המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי כל  .8.4.1.4
 הסף.

 
להזמנה המצורפים    17  עד  1'  מס  כטפסים  המסומנים  כל הטפסים .8.4.1.5

 .םמיחתוים ומלאם זו, כשה

 

ידי המציע או -(, חתום עלמסמך ב'ההסכם המצורף להזמנה זו ) .8.4.1.6
 . דין-רךידי עו-למאומת עמורשי החתימה מטעמו, והחתימה 

 

כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי העירייה )עותק  .8.4.2
מדיה מגנטית, יצורפו במידה ויש צורך בהגשת נתונים גם על גבי מקור בלבד(. 

תקליטורים בהתאם למסמכי המכרז )או אמצעי אחסון דיגיטלי אחר, כגון: 
 דיסק און קי(.   
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, כאשר כל העמודים יהיו עמודי הצעתואחד מעל כל  באופן אישי  המציע יחתום   .8.4.3
חתום באמצעות חותמת ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד י

ת מורשי החתימה מטעמו. מציע שהנו תאגיד יצרף התאגיד ובצירוף חתימ
 להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו, זאת בהתאם למסמך זה. 

 

מכים להוכחת תנאי הסף יוגשו כל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המס .8.4.4
של כל מפורט ומספור רץ  מפתח ענייניםבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 

אי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר מסמך המוגש להוכחת תנ העמודים. כל
כקבוע במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנקאית כאמור במסמך זה,  תנאי הסף,

 תצורף בנפרד מכל יתר מסמכי המכרז. 

 

אך לא חייבת   –בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית  ועדת המכרזים,   .8.4.5
   . רפו אליה המסמכים כמפורט לעילוצי פסול הצעה אשר לאל -

 

 הצעהף התוק .8.5

 

( ימים מן המועד 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.5.1
 .האחרון להגשת ההצעות

 

ההצעות כאמור לעיל, תעמוד  החליטה העירייה על הארכת המועד להגשת .8.5.2
( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת 90ההצעה בתוקפה למשך תשעים )

 הצעות. ה
 

עד לאחר כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת  העירייה רשאית להאריך תוקף של   .8.5.3
 חתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 

 

 בדיקת ההצעות .8.6

 

. לצורך בדיקת ההצעות, תהא ועדת המכרזים הצעה תיבדק על ידי העירייהכל   .8.6.1
זבר העירייה, ות(, את גרשאית למנות צוות בדיקה מקצועי שיכלול )לכל הפח

 אגף ההנדסה. העירייה, מזכיר העירייה ונציג היועץ המשפטי של 

 

העירייה רשאית לבצע את הבדיקה של ההיבטים ההנדסיים של ההצעות  .8.6.2
 פי שיקול דעתה היחידי והבלעדי. -באמצעות איש מקצוע מטעמה שיבחר על

 
קול דעתה הבלעדי, פי שי-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על .8.6.3

, , לרבותביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןצעות בדיקת ההיעזר לצורך לה
 ידה כעובדים. -אנשי מקצוע המועסקים על

 
 משא ומתן עם המשתתפים במכרז .8.7

 

העירייה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז,  .8.7.1
 המשפט. שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפוף לכל דין ולפסיקת בית

 

 כאמור.  מטעם העירייה לניהול משא ומתן ראש העירייה רשאי למנות נציגים .8.7.2

 

ידי ועדת המכרזים. מובהר, כי ועדת -אופן ניהול המשא ומתן ייקבע על .8.7.3
המכרזים תהיה רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשא ומתן עם המתמודדים 

 במכרז, ולעניין זה, היא תהיה רשאית לקבוע כדלקמן: 
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יהם נמצאו ן יתקיים עם כל המציעים שהצעותמשא ומתה כי .8.7.3.1
י ההצעות הכשרות והנמוכות ביותר )לפי כשרות, או רק עם בעל

קביעת הועדה כאמור לעיל(, לרבות, גם עם מציע שהנו בעל יחידה 
 למכרז;

 

כי המשא ומתן יתקיים עם כל מציע בנפרד, או בנוכחות כל  .8.7.3.2
כאמור; ועדת תן המציעים שנמצאו ראויים להליך המשא ומ

יק לצוות המנהל את המשא ומתן המכרזים תהיה רשאית להענ
ירייה, את הסמכות לקבוע את מסגרת הפגישות עם מטעם הע

 המשתתפים השונים;

 

כי לצוות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמכות לקיים במסגרת  .8.7.3.3
(, Best & finalהמשא ומתן, הליך של מתן ההצעה מיטבית וסופית )

ם הישיבה, ינתן לצוות עצמו תוך כדי קיועה הסופית תבין שההצ
ת המכרזים, וזאת ובין שההצעה הסופית תוגש באופן נפרד לתיב

 ידי הצוות המנהל את המשא ומתן. -בהתאם למועדים שייקבעו על

 

כי טרם תחילת המשא ומתן בין נציגי העירייה לבין המשתתפים  .8.7.3.4
טעם וות הפועל מים להגיש לצשונים, יהיו המציעים השונים רשא

 ודות המכרז.  העירייה, מסמכים שונים א

 

בתום כל מפגש משא ומתן בין העירייה לבין מי מבין המשתתפים במכרז, ייערך  .8.7.4
פרוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן בין הצדדים. פרוטוקול המשא ומתן 

 יהווה חלק ממסמכי המכרז.  

 

והיא לא תהיה , ומתן כאמור מתחייבת לנהל משאמובהר, כי העירייה איננה  .8.7.5
 . ן עם המשתתפים במכרזת החלטתה שלא לנהל משא ומתחייבת לנמק א

 
 ואסמכתאות נאי הסף להשתתפות במכרזת .9

 
)אי עמידה באחד  רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים

 :כל זאת כדלקמן, (על הסף לגרום לפסילת ההצעה ההתנאים עלול
 
  ישראלתושב או אזרח ו הנ המציע .9.1

 
רשומים מאוגדים  וה ,חברה לתועלת הציבור, חברה, תהעמו: הינומציע ה .9.1.1

או שותפות של תושבים  (עוסק מורשהיחיד תושב ואזרח ישראל )או בישראל 
 .. ואזרחים כאמור

 

לצורך הוכחת עמידתו של הציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף  .9.1.2
 אים:  להצעותיהם את העתק המסמכים הב

 

 מציע שהוא תאגיד רשום  .9.1.2.1

 
פי דין בישראל, יצרף להצעתו את -ד הרשום עלוא תאגימציע שה

 המסמכים הבאים:
 

)העתק  תעודת ההתאגדות של התאגידהעתק של  .9.1.2.1.1
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל -מאומת על

 תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(.
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הרלבנטי של התאגיד אצל הרשם  מעודכןתדפיס  .9.1.2.1.2
יס של התאגיד ה לצרף להצעתה, תדפ)קרי, על חבר

 מרשם החברות(.  

 

   מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 

מציע שאיננו תאגיד, יידרש לצרף להצעתו צילום  .9.1.2.2.1
הזהות שלו, באופן שיהיה קריא וברור,  תעודת

תעודת הזהות כאמור, בין של לרבות, צילום הספח 
 היתר לצורך הוכחת מקום מגוריו.

 

לא רשומה, יצרף להצעתו גדר שותפות  מציע שהוא ב .9.1.2.2.2
כם השותפות בין השותפים כשהוא מאומת את הס

כן, את צילומי תעודות הזהות של ידי עו"ד, ו-על
 השותפים. 

 

 בוטל .9.2
 

 שירותים מתןב ניסיון .9.3

 

כאשר , מקומיות רשויות)עשר(  10 -לשירותי חשבות כוללים  סיפק המציע .9.3.1
)במילים:  ₪ 000225, מסך שלהתמורה השנתית מכל רשות כאמור לא פחתה 

 . 2018,  2017,  2016  אחת מן השנים  אחת  בכל₪(,    אלף  מאתיים עשרים וחמישה

 

 זה בלבד: סעיף ןלעניי .9.3.2
 

 ;עיריות או מועצות מקומיות בלבד –"רשויות מקומיות" 
 

מתוך ככל השירותים  (8שמונה )  ביצוע לפחות של  –כוללים"    חשבות"שירותי  
במהלך התקופה להליך זה(,    מסמך ג')  םרותיט השילמפר  3  בסעיף  המפורטים

  ;(2018דצמבר  31 -ל 2016ינואר  1) הנקובה לעיל
 

המצטבר משמעו חיבור אריתמטי של כל  ןמובהר כי לצורך סעיף זה הניסיו .9.3.3
התקופות בהן סיפק המציע שירותי חשבות כוללים לכל אחת מהרשויות 

 המקומיות כאמור.

 

 :סף זה ן תנאיאופן הוכחת הניסיון לעניי .9.3.4

 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את 

 המסמכים הבאים: 
 

 תצהיר נושא משרה .9.3.4.1

 
לצורך הוכחת עמידתו של כל אחד מן המציעים בתנאי סף זה, על 
כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו תצהיר נושא משרה שיהיה 

, אשר יכלול 6' ס מסופכטערוך בהתאם לנוסח המצורף להלן זה 
 לעיל.  פירוט של עבודות שבוצעו במהלך התקופה הנקובה
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יש למלא תצהיר נפרד לכל עבודה או פרויקט עליה מובהר, כי 
 ולכלול בו את הפרטים למכרז הצעתו במסגרת המציע מסתמך
  הבאים:

 

 שם הלקוח שהזמין את העבודה; .9.3.4.1.1

 

השירותים שסופקו לאותו לקוח, בהתאם למפורט  .9.3.4.1.2
לגבי היקף  9.3.2)ראה הערה בסעיף  בסעיף

 ;ימאלי הנדרש(השירותים המינ

 

 ; השירותיםתחילת מתן מועד  .9.3.4.1.3
 

 ;מתן השירותיםמועד סיום  .9.3.4.1.4
 

של הפרויקט או של השירותים  שנתיהיקף כספי  .9.3.4.1.5
, בכל כולל מע"מ, ככל שמדובר בחברה(  לאשסופקו )

 ; 2018 -ו 2017, 2016השנים ת מן אח
 

למדו מספר התלמידים )גני ילדים ובתי ספר( ש .9.3.4.1.6
אחת מן השנים  לקוח, בכלבמערכת החינוך של ה

 ;2018 -ו 2017, 2016
 

אמת את ניתן ליצור קשר ולפרטי איש קשר עמו  .9.3.4.1.7
 ידי המציע.-סרו עלהפרטים הכספיים שנמ

 

 אישורים או המלצות של הגופים עבורם בוצעה העבודה .9.3.4.2
 

 , אישור(הנ"ל  6טופס  )  התצהירים  מן  אחד  כלל  לצרףעל המציעים  
רשות המקומית אותה החשבות ב האחראי עלם בכתב של הגור

 השירותים מהותלפרט את ו עלייהא ובו , שפירט בתצהיר
המדויקת שבה  ופההתקשסופקו לרשות המקומית, וכן, את 

)דוגמא לנוסח של אישור  סופקו שירותי החשבות הכוללים
, ומומלץ למשתתפים להגיש 6לטופס מס'    כנספח  כאמור מצורפת

 . את האישור בהתאם לנוסח זה(
 

" אחראי על החשבות ברשות המקומית הגורםלעניין סעיף זה: "
או האחראי בגזברות הרשות הרלבנטית ת המקומית  גזבר הרשו  –

 ושא החינוך; על נ
 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את -מובהר כי העירייה תהיה רשאית, על .9.3.5
ידי המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, -הנתונים שהוצגו על

-רטו עלואשר לא פוידי המציע, -לבחון מיוזמתה ביצוע פרויקטים שבוצעו על
 .ידו

 

 :הערה לתשומת לב המציעים .9.3.6
 

גם נדרשת  6כטופס מס' התצהירים בנוסח המצורף כי הגשת  תשומת הלב
להליך זה,  9.3 ףהמפורט בסעי לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף

היא נדרשת גם לצורך ניקוד ההצעות בהתאם למפורט במסמך ד' להליך אולם  
שירותים שניתנו פי -ייעשה גם עלכאמור, , כאשר הניקוד של הניסיון זה

בתקופות קצרות יותר מן   עירייה או מועצה מקומית,יות מקומיות שאינן  לרשו
 . כים יותרשנקבצה לעיל, וכן, בסכומים נמוהתקופה 
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 מחזור כספי מינימאלי .9.4

 

מיליון וחצי  שני) ₪ 2,500,000 לפחות של, כספי מחזור בעל להיות המציע על .9.4.1
פי -זאת על 2018, 2017, 2016 הכספים משנות אחתבכל "מ(, מע כולל לא( )₪

 של המציע לשנים אלה.   המבוקרים"ת הכספיים הדוחו

 

סות המציע, יש לקחת בחשבון י לצורך חישוב הכנהסר ספק, מובהר כ למען .9.4.2
בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או  המציע את הכנסות

  .עמותאגידים הקשורים 
 

, יהיה רשאי להסתמך על 2018דו"ח כספי מבוקר לשנת  אין בידיואשר מציע  .9.4.3
ו"ח , ובנוסף לכך, על הד2017, 2016, 2015דוחו"ת כספיים מבוקרים לשנים 

 . 2018לשנת  הסקורהכספי 
 

 י רכיב בגין המציע של הניקוד מן יופחת, כאמור במקרה, כי מובהרזאת,  עם
 .'ד מסמךל בהתאם לקבשי הניקוד מן נקודות (3) שלוש, איכותה

 
 :אופן הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה .9.4.4

 
את   לצרף להצעתו  המציע  על,  אלההוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף    לצורך

 הבאים: המסמכים 

 

 אישור רואה חשבון .9.4.4.1

 
על המציעים לצרף להצעותיהם אישור של רואה החשבון של 

סעיף טים בהמפורהמציע, המאשר את עמידתו של המציע בתנאי  
 (.5טופס מס' זה, זאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 
נייר פירמה של משרד יש לערוך על גבי  5מובהר, כי טופס מס' 

 .ון של המציערואי החשב
 

אישור רואה החשבון לעניין סעיף, יהיה של רואה חשבון חיצוני 
 שאינו עובד או שותף או בעל מניות אצל המציע. 

 

 דוחו"ת כספיים דרישה לקבלת העתק .9.4.4.2

 
על מנת לאמת את נכונים האמור במכתבו של רואה החשבון, 

לדרוש מן המציעים לצרף  רשאיתועדת המכרזים תהיה 
ת הכספיים המבוקרים לשנים את העתק הדוחו"להצעותיהם, 

)ולגבי מציע שאין בידיו את הדו"ח המבוקר  2018, 2017, 2016
 2017,  2016, 2015 את הדוחו"ת המבוקרים לשנים –  2018לשנת  

  (.2018הדו"ח הסקור לשנת  ואת העתק
 

 שנתונים אלההסף מתייחסים לסכומים כספיים, הרי  שתנאי, כי ככל מובהר .9.4.5
 לים מע"מ.ולכ אינם

 

 חי עסק אזהרת או חי עסק הערת רישום היעדר .9.5

 

, לא רשומה הערת עסק חי או 8201של המציע לשנת  המבוקר"ח הכספי בדו .9.5.1
ע על מצבו ו כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריאזהרת עסק חי, א

 הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 
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, יהיה רשאי להסתמך על 2018ח כספי מבוקר לשנת מציע אשר אין בידיו דו" .9.5.2
, ובנוסף לכך, רואה החשבון מטעמו, יתבקש 2017לשנת    המבוקרהדו"ח הכספי  

, לא צפויה להירשם אזהרה 2018לשנת    הסקורח הכספי  לציין כי על בסיס הדו"
 או הערה כאמור בדו"ח המבוקר.  

 

 אישורלצרף להצעתו את לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, עליו  .9.5.3
 .להליך זה 5' מס כטופסרואה החשבון שלו, בנוסח המצורף 

 

 הצעההערבות  .9.6

 

 מסחרימאת בנק  תהמציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותני .9.6.1
אלף  ארבעים₪ ) 000,40 סכוםב"(, הבנקאית הערבותישראלי )לעיל ולהלן: "

הערבות המכרז; בתנאי  להבטחת התחייבותו לעמידה , וזאתכולל מע"מ( ₪
 (. 3טופס מס' המצורף למסמכי המכרז ) תהא ערוכה בנוסחהבנקאית 

 

שהעירייה  לככ. 2020 מרץ 31 ליום עדתעמוד בתוקפה  הבנקאיתות בהער .9.6.2
תחליט על שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש 

ם לשקול דעתה ערבות הבנקאית, זאת בהתאמעת לעת את הארכת תוקף ה
 הבלעדי. 

 
למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה  .9.6.3

עיף זה )לרבות, מהנוסח שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות ס
לעניין סכום הערבות או מועד תוקפה(, תיפסל ותגרור עמה את פסילת 

 .ההצעה

 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  , העירייה תהא רשאית, עללעיל  על אף האמור .9.6.4
, ( חודשים3שלושה )עד  לתקופה נוספת של  בכל פעם  מציע הארכת הערבות  כל  מ

  .ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל המציעים

 

את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של חזיר לידי המציע העירייה ת .9.6.5
קט המציע שנבחר לבצע את הפרוינחתם חוזה עם בסמוך לאחר ש אוהצעה, 

 .המציא ערבות ביצוע

 

הסכום לחלט את להציג את הערבות הבנקאית לפירעון והעירייה תהא רשאית  .9.6.6
לעדי, בכל מקום שבו המציע הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הב

זר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב ח
ייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכ

חתימת ההסכם ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה 
הוראות המכרז ו/או מכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מולהוראות מס

שבו התברר לוועדת המכרזים כי המציע הגיש את הצעתו בחוסר  בכל מקרה
וני בין המשתתפים במכרז תום לב ו/או תוך הפרת ההליך ההוגן ו/או השווי

)לרבות, בכל מקרה שיש חשש לקיומה של ניסיון הטיה ו/או הטעייה ו/או הצעה 
 ית וכיו"ב(. פיקטיב

 

בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר ת העירייה כמפורט מובהר, כי אין בזכויו .9.6.7
 אשר עומד לרשות העירייה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 

להוכיח קיומו , מבלי שתצטרך הבנקאית לט את הערבותהעירייה רשאית לח .9.6.8
או ו/או לבסס דרישתה ו/לנמק בקשתה של נזק כלשהו שנגרם או לבססו ו/או 

  .גת כתב הערבות בפני הבנקהצאלא שדי במציע, לפנות קודם לכן אל ה
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מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז, אלא  .9.6.9
לעירייה, במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעידה כי תום  אם כן המציא

רתה לעירייה. לעניין סעיף זה, "ערעור", חודשים מיום החז 3תוקפה הינו 
 ת משפט. ליך משפטי בפני בילרבות, נקיטה בה

 

 פי דין-אסמכתאות הדרושות על .9.7

 
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת 

 ה:ההצע
 

, ככל שהמציע הוא עמותה או (רשות התאגידים)  9201אישור ניהול תקין לשנת   .9.7.1
 חברה לתועלת הציבור. 

 

וק עסקאות גופים הדרושים לפי חכל האישורים    הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.7.2
. לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק 1976-ציבוריים, התשל"ו

 (. 4טופס מס' )זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 

ספרים כדין בהתאם להוראות אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .9.7.3
 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]פקודת מס הכנסה 

 
אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח  .9.7.4

 חדש[.

 
ראות חוק מס ערך תעודת עוסק מורשה, בהתאם להואישור מלכ"ר או העתק  .9.7.5

 .1976-ןמוסף, התשל"

 

 פי דין-עלהצהרות  .9.8

 
את המסמכים ו/או האישורים המפורטים ל המציע לצרף מבלי לגרוע מחובתו ש

 כל המסמכים הבאים:את יו לצרף להצעתו גם במסמך זה, על

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים .9.8.1
 

ו המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי השתתפות .9.8.1.1
מצאות בהליך זה וחתימת הסכם עם העירייה לא יהיה תוך כדי הי

במצב של ניגוד עניינים, וכי אין בינו המציע ו/או בעלי המניות שלו 
משרה בכירים בו קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח ו/או נושאי  

 . להליך זה 15כטופס מס' המצורף 
 

י של תצהיר זה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור היועץ המשפט .9.8.1.2
 העירייה טרם החתימה על ההסכם עם הזוכה. 

 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .9.8.2

 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו,  .9.8.2.1
למסמכי המכרז, בדבר  12טופס מס' וסח המצורף כמסמך בנ

פי חוקי העבודה ועל פי -ות העובדים, עלקיום חובותיו בעניין זכוי
 סכמים הקיבוציים הרלבנטיים. צווי ההרחבה והה
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כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה   לתצהיר יצורפו .9.8.2.2
והיו כאלה,   בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה

ידי מנהל ההסדרה -וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על
הפרה של חוקי העבודה בשלוש והאכיפה במשרד הכלכלה בגין 

 רונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה. השנים האח

 

של מעודכן  אישור  להצעתו  מציע יצרף  , הפי דרישת העירייה-על .9.8.2.3
עות מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרש

 . והקנסות כאמור או העדרם
 

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים  .9.8.2.4
רות המנויות האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבי

 . ההצעה תיפסל על הסף, 12בטופס בחוקי העבודה והמפורטים 
 

ידי מינהל -אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על .9.8.2.5
( קנסות או יותר, בגין 2במשרד הכלכלה בשני )ההסדרה והאכיפה  

, 4בטופס מס' עבודה המפורטים העבירות המנויות בחוקי ה
. מובהר בזאת סל על הסףההצעה תיפבשלוש השנים האחרונות,  

 ת בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים. כי מספר הקנסו
 

 ה פליליתעתצהיר בדבר היעדר הרש .9.8.3

 

 משרה בכיר מטעמו, כי המציעהמציע יצהיר באמצעות נושא  .9.8.3.1
עצמו וכן, כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד מנושאי המשרה 

מנכ"ל, סמנכ"ל, במציע )כגון: חברי דירקטוריון, מנכ"ל, משנה ל
מנהל כספים, מנהלי תפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש 

קדמו להגשת )שבע( השנים ש 7במהלך  הורשעווכיו"ב(, לא 
תאם לנוסח בירה שיש עמה קלון, זאת בהההצעה למכרז בע

 . 14כטופס מס' המצורף 
 

" עבירה שיש עמה קלון, "14לעניין סעיף זה ולעניין טופס מס'  .9.8.3.2
פגיעה בטוהר המידות, וכן, על עבירה מסוג ירה שיש בה  הנם כל עב

 "פשע" או "עוון";
 

במרשם הפלילי,  המציע יצרף לתצהיר ייפוי כוח לצורך בירור .9.8.3.3
כל אחד מבעלי המניות , עליהם יחתמו 14רף לטופס בנוסח המצו

 של המציע, וכן, כל אחד מנושאי המשרה אצל המציע.  
 

 נשים עם מוגבלותלפי חוק שוויון זכויות לא הצהרה .9.8.4

 
יגיש הצהרה, באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, בהתאם  המציע

 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 9לנדרש לפי הוראות סעיף 
 .16' מס כטופס, זאת בהתאם לנוסח המצורף 1998-תשנ"ח

 

 בוטל .9.9

 

 אסמכתא אודות ביצוע רישום מוקדם .9.10

 
נשלח למזכיר הרישום המוקדם אשר  על המציעים לצרף להצעתם את העתק טופס

העירייה, בצירוף אסמכתא המעידה על מסירת למזכיר העירייה במועדים הקבועים 
 ל, אישור משלוח בפקסימיליה(. שור משלוח בדוא"אישור מסירה, אי בהליך זה )כגון:
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 אסמכתא על רכישת מסמכים .9.11

 
 רז.על המציעים לצרף להצעתם אסמכתא המעידה על רכישת מסמכי המכ

 

 לבחינה נוספת של עמידה בתנאי הסףסמכות  .9.12
 

באישור של ועדת המכרזים  איןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש, כי  .9.12.1
הסף של המכרז כדי להוות אישור סופי   לפיו משתתף מסוים עומד בתנאי

 .תו של אותו משתתף בתנאי הסף של המכרזומוחלט לגבי עמיד
 

המכרזים רשאית  ועדת לקבלתה של החלטה סופית, עדמקרה,  בכל .9.12.2
, ובמידת הסף בתנאי המשתתפים עמידת את מחדש בחוןשוב ולל

ר ף לפסול מטעם זה מציעים שהצעותיהם נבדקו לפני כן ואושאהצורך,  
 .כי הן עומדות בתנאי הסף

 

 :הבחירה בין ההצעותשיש לצרף לצורך נוספים נתונים מסמכים ו .10

 

 המציעידי -על המוצע העובדים צוות פירוט .10.1
 
כל מציע לצרף להצעתו את פרטי צוות העובדים שיספק את השירותים לעירייה,  לע

 : כמפורט להלןכל זאת 
 

 המציעי יד-על המוצעצוות החשבות  מנהל אודות פירוט .10.1.1
 

 תנאי בעל להיות צריך המציע מטעםמנהל צוות החשבות  .10.1.1.1
 :הבאים הכשירות

 

 ;בהכשרתו חשבון רואה .10.1.1.1.1

 

 חשבון כרואה( חמש) 5ותק של לפחות  בעל .10.1.1.1.2
 ;מוסמך

 
( בתחום מתן שלוש) 3ניסיון של לפחות  בעל .10.1.1.1.3

כוללים למערכות חינוך  חשבותשירותי 
 ברשויותלעיל(,  2)כהגדרתם בסעיף 

 ;בחינוך העוסקות מותותעב או מקומיות

 

בתנאי צוות החשבות הוכחת עמידתו של מנהל  לצורך .10.1.1.2
המציע לצרף להצעתו את  עלהכשירות שפורטו לעיל, 

 להלן.  10.1.5המפורטים בסעיף  םאיהבהמסמכים 
 

 קורות וע מן האמור בסעיף זה להלן, מבוקש כי מבלי לגר
של בין היתר, פירוט של מנהל צוות החשבות, יכללו  חיים

 נשוא   בתחום, הכשרתו, ניסיון תעסוקתי ומקצועי  השכלתו
, עבודה מול גורמי משרד החינוך, ליווי חשבות) המכרז

ית, מעקב חוזים והתקשרויות, מערכת חינוך ברשות מקומ
הדינים בתחום ניהול תקציבי, היכרות עם החקיקה ו
 מערכות הפעלתהעסקת כוח אדם בתחום החינוך, 

(, ניסיון משמעותי ניהולחום, הנוגעות לת ממוחשבות
 ממחושבות  מערכות עם היכרותתעסוקתי כללי, שפות, 

 .חינוך מערכות של התקציב וניהול הכספים בתחום
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מנהל צוות החשבות הסר כל ספק, מובהר בזאת כי  למען .10.1.1.3
יהיה חייב להגיע למשרדי העירייה לצורך פיקוח על 

בשבוע, העבודה ו/או מתן הייעוץ, זאת לפחות פעם אחת 
פי תיאום עם גזבר העירייה, ניתן -שעתיים )עללמשך 

את הפגישות בתדירות נמוכה יותר, ובלבד, יהיה לקיים 
 שעות לפחות )שמונה(  8יה שהיקף השעות החודשי יה

 . בכל חודש
 

 למתן  הראשון החודש במהלךעל אף האמור לעיל, 
גזבר העירייה, יהיה רשאי לדרוש, לפי שיקול , השירות

הבלעדי, כי מנהל צוות החשבות וכן, נציג בכיר של דעתו 
שעות  4הזוכה, יתייצבו במשרדי העירייה בהיקף של 

 .דש זהשבועיות, ללא תוספת תשלום בגין חו
 

 את  שלהם  הכספית  ההצעה  במסגרת  לתמחר  המציעים  על
 לפי  צוות החשבותמנהל  בהעסקת הכרוכה העלות

 שתשולם  החודשית התמורה, מקרה ובכל, לעיל המפורט
תקופת  אורך לכל משתנה ובלתי קבועה תהיה, לזוכה

   .ההתקשרות
 

 ידי המציע-המוצע על החשבותאודות מנהל משרד  פירוט .10.1.2
 

מטעם המציע צריך להיות בעל תנאי   החשבות  משרד  מנהל .10.1.2.1
 הכשירות הבאים:

 

בעל תואר ראשון בכלכלה  אוחשבון  רואה .10.1.2.1.1
 ;בהכשרתו

 

 כרואה שנים( שלוש) 3ותק של לפחות  בעל .10.1.2.1.2
 או ככלכלן פעיל; מוסמך חשבון

 
בתחום מתן  שנתייםניסיון של לפחות  בעל .10.1.2.1.3

 2כוללים )כהגדרתם בסעיף  חשבותשירותי 
 לעמותותאו  /ו  מקומיות  יותלרשו  זאתלעיל(,  

 ;בחינוך העוסקות
 

 במערכי ושימוש בהפעלה ויידע ניסיון בעל .10.1.2.1.4
 מערכת כולל, החינוך משרד של המחשוב

 מערכת וכל  ס"מנב, ר"עוש ומערכת ר"מית
 ;אחרת עזר

 

 פיננסיות תוכנות בהפעלת וניסיון יידע בעל .10.1.2.1.5
 ;המקומיות הרשויות בשימוש

 

 Office תתוכנו בהפעלת וניסיון ידע בעל .10.1.2.1.6
 (;בפרט אקסל תכנת)

 

 בתנאי מנהל משרד החשבות הוכחת עמידתו של  לצורך .10.1.2.2
הכשירות שפורטו לעיל, על המציע לצרף להצעתו את 

 להלן.  10.1.5עיף ים בסמפורטהמסמכים ה
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 חיים  קורותבמבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, מבוקש כי  .10.1.2.3
, השכלתותהיה התייחסות ל של מנהל משרד החשבות

 המכרז  נשוא בתחוםון תעסוקתי ומקצועי ו, ניסיהכשרת
 מערכת ליווי, החינוך משרד גורמי מול עבודה, חשבות))

 ניהול , ותוהתקשרוי חוזים מעקב, מקומית ברשות חינוך
 העסקת  בתחום והדינים החקיקה עם היכרות, תקציבי

 ממוחשבות מערכות הפעלת, החינוך בתחום אדם כוח
תעסוקתי כללי, שפות, סיון (, ניניהול, לתחום הנוגעות
 וניהול הכספים בתחום ממחושבות מערכות עם היכרות

 .חינוך מערכות של התקציב

 

משרד  מנהלהסר כל ספק, מובהר בזאת כי  למען .10.1.2.4
שעות  150 -)כ 80%בהיקף משרה  יועסק, החשבות

 השעות  בין בשבוע ימים ארבעה במשך, קרי, חודשיות(
 [ .16:00 עד 08:30

 
 את  שלהם  הכספית  ההצעה  במסגרת  לתמחר  המציעים  על

    .החשבותמשרד  מנהל בהעסקת הכרוכה העלות
 

 גני ילדים רשם .10.1.3
 

המוצע   גני הילדים  רשםהמציע לצרף להצעתו את המסמכים אודות    על
  :ידו-על

 
 :לתפקידכשירות  תנאי .10.1.3.1

 

 ;בגרות תעודת בעל .10.1.3.1.1

 

 ;אופיסבחבילת  תוכניותעם  היכרות .10.1.3.1.2
 

 3 -פחת מא ישל מזכירותבעבודת  ניסיון .10.1.3.1.3
 ( שנים;שלוש)

 
 הפעלתו/או  בטיפוללפחות  שנה של ניסיון .10.1.3.1.4

  ספר לבתילגני ילדים או  לרישוםמערכת 

 

 בתנאי ם הילדיגני  רשםהוכחת עמידתו של  לצורך .10.1.3.2
הכשירות שפורטו לעיל, על המציע לצרף להצעתו את 

 להלן.  10.1.5מפורטים בסעיף המסמכים ה
 

 חיים  קורות, מבוקש כי מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה
, הכשרתו, השכלתופירוט של של רשם גני הילדים יכללו 

באופן כללי והן באופן פרטני   הן, )ומקצועי  תעסוקתי  ניסיון
(, לתפקיד זה הליךפי -על הנדרשות הניסיון תלדרישו

 . ממחושבות מערכות עם היכרות, שפות

 

 ה מלא  משרה  היקףידי הזוכה ב-רשם גני הילדים יועסק על .10.1.3.3
משך חמישה ימים בשבוע )בין ב(, חודשיות שעות 180)

 .(16:00 -ל 08:30השעות 
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 חובת העסקה ישירה .10.1.4

 

עובדים  ספק את השירותים באמצעותהזוכה יהיה חייב ל .10.1.4.1
 . ידו במסגרת הצעתו-שהוצעו על

 

כל שינוי בזהות אחד מחברי הצוות הנ"ל, לרבות, לאחר  .10.1.4.2
פי בקשה -חתימת ההסכם עם הזוכה, תהיה אך ורק על

מנומקת בכתב, ורק לאחר קבלת אישור בכתב ומראש של 
 . גזבר עיריית רהט

 
החלפת עובד הנמנה על הרשימה הנ"ל, ללא אישור 

של ההתקשרות בין יסודית הפרה העירייה, תהווה 
הצדדים, ובכל מקרה, לא יראו בהתעלמות העירייה 

חליף מחילופי עובדים ללא אישורה כהסכמה מצדה וכת
 לאישור בכתב.

 
מובהר, כי מציע רשאי לערוך התקשרות חוזית מותנית עם  .10.1.4.3

הצוות המוצע, לצורך התמודדותו במכרז, מי מבין אנשי 
שתכלל ההתקשרות ובתנאי שככל והמציע יזכה ת

 המותנית של המציע עם הצוות המוצע ותהיה מחייבת. 
 

 העובדים אינם יכולים להיות עובדי עיריית רהט, לרבות,  .10.1.4.4
 "ת.עובדים המצויים בחל

 

מובהר, כי על הזוכה יהיה להעסיק עובדים למען הסר ספק   .10.1.4.5
כן, -. עלמתן השירותיםהנדרש לבכמות ובהיקף משרה 

המינימום רטים לעיל היא הגשת שמות העובדים המפו
ובכל למתן השירותים הנדרשים לפי הליך זה, הנדרש 

כדי  מקרה, אין בשלושת בעלי התפקידים המפורטים לעיל
מתן ה לכל צוות העובדים הנדרש ללמצות את הדריש

ובמידת הצורך על הזוכה יהיה להשלים את השירותים, 
כוח האדם הנדרש להפעלת הפרויקט, לרבות, ממלאי 

  ם לבעלי התפקידים הנ"ל. מקו

 

 מסמכים שעל המציע לצרף .10.1.5

 
 על כל מציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 
, תוך מתן המוצעיםבדים ן העואחד מקורות חיים של כל  .10.1.5.1

התיחסות מפורשת לניסיון ו/או לידע בתחום חשבות 
 ;חינוך

 

ו/או   תעודות המעידות על השכלה ו/או הכשרות מקצועיות .10.1.5.2
 ;ועיותהשתלמויות מקצ

 
ו/או רישום במרשמים מקצועיים, מקצועיים שיונות יר .10.1.5.3

 כשהם בתוקף נכון להיום;
 

 עברייני  תהעסק למניעת לחוק בהתאם משטרה אישור .10.1.5.4
 .2001-"אתשס, מסוימים במוסדות מין
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קודמים ו/או המלצות של לקוחות המלצות של מעסיקים  .10.1.5.5
 ;עבר

 
ר תלוש שכ אסמכתא על העסקה ישירה של העובד )כגון: .10.1.5.6

, דיווח לביטוח הלאומי, אישור בכתב של רואה עדכני
 החשבון של המציע(.

 
במקרה ומדובר בהתקשרות מותנית להעסקת העובד או  .10.1.5.7

 ר. העובדת, יש לצרף נוסח של הסכם העסקה מותנה כאמו

 

 בוטל .10.2

 

 בוטל .10.3

 

 המציע שלעסקי  פרופיל .10.4
 

 :הבאים םהפרטי יפורטו ובו, המציע שלעסקי  פרופיל להצעתו לצרף המציע על
 

ההתאגדות של המציע ובתחילת הפעילות של המציע. ככל שהמציע   צורת .10.4.1
ופים האחרים נמנה על אשכול חברות, עליו לתאר בתמצית את הג

החברים באשכול החברות, הקשר בינם לבין המציע, וכן, תחום הפעילות 
  של כל אחד מן הגופים הללו.

 

ננסיים ו/או חשבות, פים מתן שירותיבתחום  המציע של פעילותו תיאור .10.4.2
)ככל   אחרים  בתחומים,  וכןירותים הניתנים לגופים ציבוריים,  ת, שלרבו

 (.שקיימים
 

 .יעבמצ השותפים או המניות בעלי פירוט .10.4.3

 

 .המציע ונושאי המשרה של )או הגוף המנהל( הדירקטוריון חברי פירוט .10.4.4

 

"ם, סמנכלינושאי המשרה הבכירים אצל המציע )נשיא, מנכ"ל,  פירוט .10.4.5
 חברי,  הבכיר  האדם  כוח  איש,  הבכיר  הכספים  איש,  הבכיר  התפעול  איש

 ועד או לדירקטוריון בנוסף הנהלה פועלת המפעיל שאצל)ככל  הנהלה
 (;מנהל

 
, תוך מתן חשבותלקוחות להם סיפק המציע שירותים בתחום ה פירוט .10.4.6

ככל שלמציע יש . אחרים ציבוריים גופיםרשויות מקומיות ו/או דגש ל
העיר רהט, עליו לציין גם את הלקוחות  חוםפועלים בתלקוחות ה

 הפרטיים הללו.   

 

 נתון אחר או נוסף שהמציע יראה לראוי ולנכון בנסיבות העניין.  כל .10.4.7

 

  שלמת מסמכים: ההבהרות להצעה ומתן  .11

 

פי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מן המציעים -העירייה שומרת על זכותה, ועל .11.1
מור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים או אסמכתאות נוספים מתן הבהרות בכתב לא

)ויראו הליך זה כהליך למתן  הדרושים לדעתה לצורך בדיקת ההצעה ו/או הבהרתה
פים בתנאי הסף של הליך זה צעה(, לרבות, לצורך הוכחת עמידת המשתתהבהרות לה

 )נכון למועד הגשת ההצעה למכרז(. 
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ם ליך הבהרות ו/או השלמת מסמכים חסריהעירייה אינה חייבת לעשות שימוש בה .11.2
בהצעה מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימונה לבדיקת 

 דת המכרזים עצמה.  ההצעות או לשיקול דעתה של וע
 

לעיל, כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להחליט על פסילת משכך, אין באמור  .11.3
מור לעיל בתנאי מכרז זה; עם זאת, הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לא

השונים בטרם פסילת הצעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למציעים 
 נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומרבבקשה לקבלת השלמות לחומר שלא 

 שנמסר לידיה.

 

מודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר השלמת מסמכים המוכיחים בדיעבד  .11.4
של מציע מסוים בתנאי הסף שפורטו לעיל )כאשר הללו לא התקיימו  את עמידתו

, צעתו למכרז( או הגשה באיחור של הערבות הבנקאית, לרבותבמציע במועד הגשת ה
 .  נאי הליך זהתיקונה של ערבות בנקאית פגומה לפי ת

 

צוות הבדיקה או ועדת המכרזים )לפי העניין( יקצבו מועדים לשם עמדתו של כל מציע  .11.5
 אמור בדרישתה להשלמת המסמכים. כ

 

 :בדיקת ההצעות שהוגש למכרז .12

 

 כללי .12.1

 

 ההצעות מביןתבחר  העירייהלאמור בהזמנה זו להציע הצעות,  בכפוף .12.1.1
 הצעה של שילובעל פי  וזאת ,הזוכה ההצעה את ,הסף בתנאי ושעמד

ובאופן בו  )"מרכיב איכותי"( איכות מדדיו"( כמותי)"מרכיב  כספית
 על יומלץביותר,  הגבוהנאי הסף ויקבל את הניקוד המציע שעמד בת

 . כזוכה המכרזים ועדת ידי
 

ווה אשר יה –הניקוד לכל הצעה יהיה לפי שקלול של המרכיב הכמותי 
מן  %40אשר יהווה  –ושל המרכיב האיכותי  הסופימן הניקוד  %60

 . הסופיהניקוד 
 

ות המוצע לא מובהר, כי העירייה לא תהיה חייבת לבחור בהצעה בה הצו
 .ליך זהעמד בדרישות ההשכלה והניסיון שבה

 

 לקבל כל הצעה שהיא. אין העירייה מתחייבת  .12.1.2

 

או שהינה   סבירה  בלתי  שהיא,  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  העירייה .12.1.3
 מפורטת התייחסות חוסר בשל או המכרז לדרישות התאמה בחוסר
 .כדבעי ההצעה הערכת מונע העירייה שלדעת המכרז מסעיפי לסעיף

 

ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות יועץ מטעמה. יועץ כאמור יכול  .12.1.4
. היועץ יהיה רשאי לפנות לקבלת י מטעמומגזבר העירייה או להיות 

מות פרטים מן המציעים לצורך גיבוש חוות דעתו בדבר הסברים והשל
 עמידת המציעים בתנאי הסף. 
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 בדיקת ההצעות והערכתן .12.2
 

 הסףבתנאי  המשתתפיםת עמידת שלב א׳: בדיק .12.2.1
 

-בשלב זה, ההצעות ייבדקו לגבי מידת המענה על כל תנאי .12.2.1.1
  הסף, ייפסלו.-סף. הצעות, שאינן עונות על תנאיה

 

ועדת וסעיף זה כדי למנוע ממובהר, כי אין באמור ב .12.2.1.2
בתנאי המכרזים לשוב ולבדוק פעם נוספת את עמידתן 

, זאת עד לשלב בחירת של ההצעות שעברו שלב זההסף 
ידת הצורך, לפסול הצעות הצעה הזוכה במכרז, ובמה

 . כאמור גם לאחר סיום שלב זה
  
 האיכותמדדי שלב ב': הערכה של  .12.2.2

 
יעברו לשלב זה  הסף הנדרשים,-הצעות, שעמדו בכל תנאי .12.2.2.1

 האיכות. בחינתשל 
 

הערכת האיכות שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע,  .12.2.2.2
קרונות המציע להגיש בהצעתו, ובהתחשב בעאשר על 

קל היחסי שלהם, כמפורט ובקריטריונים הבאים ובמש
 להלן.

 

ומשקלן לצורך בחירת ההצעה הזוכה, המידה -אמות .12.2.2.3
 : לך זהן כמפורט במסמך ד' המצורף לההנהיחסי, 

 

הבלעדי, רשאית  המובהר בזאת כי, בהתאם לשיקול דעת .12.2.2.4
חוות דעת שליליות , בשל נקודותלהפחית העירייה ועדת 

ן מהאופן בו המציע ביצע יעות רצוהיעדר שבבדבר 
אחרות או  התקשרויות קודמות עם העירייה או רשויות

 תתלהוריד נקודות למציע ואף לו גופים ציבוריים אחרים, 
 .. 10למינוס  שלילי עד לו ניקוד

 

העירייה רשאית שלא לבחור במציע אשר הציע צוות שלא  .12.2.2.5
עים הקבועים לעניין ההשכלה והניסיון הקבו עמד בתנאים

 .דרישות הליך זהב
 

מקרה ובו יהיו שתי הצעות בעלות הניקוד הגבוה ועם  .12.2.2.6
משקל זהה, ייקבע הזוכה בהתאם לראיון שייערך 

ל העירייה, והחלטת ועדת למציעים בפני ועדת המכרזים ש
המציע מוותר על כל  .המכרזים תהיה סופית ומוחלטת

 טענה כנגד החלטת ועדת המכרזים בעניין זה.  
 

 ראיון אישי: 'גשלב  .12.2.3
 

)ראה  ידו-נציג של המציע, וכן, צוות העובדים שהוצע על .12.2.3.1
גזבר , יגיעו לראיון אישי שייערך עם הוראות שלהלן(

 .ידי הגזבר-סף שייקבע עלהעירייה וצוות מראיינים נו
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להתרשם באופן בלתי אמצעי מטרת הריאיון האישי היא  .12.2.3.2
ידו, -מן המציע עצמו, ובעיקר, מאנשי הצוות המוצעים על

מידת ההתאמה שלהם לפעילות המבוצעת במסגרת 
והיכרותם עם תחום הפעילות ותוכנית העבודה  הפרויקט

 כללית מן המציע והעובדים המוצעת, וכן, התרשמות 
 ידו. -המוצעים על

 
יריית רהט או נציגו מנהל החינוך בעלראיון יוזמן גם  .12.2.3.3

אשר יגיע בהתאם לשיקול דעתו. מובהר, ידו, -שייקבע על
, לא תהווה עילה לפסילת החינוךכי היעדרות של נציג 

הריאיון האישי ו/או כבסיס לטענה כנגד הניקוד שיינתן 
 פי הריאיון כאמור.-לכל מציע על

 
ו נציג של המציע, וכן, העובדים יתייצבי ישהאלראיון  .12.2.3.4

 ידי כל אחד מן המציעים. .-להמוצעים ע
 

שעות  72 -הריאיון יתואם בהתראה מראש, שלא תפחת מ .12.2.3.5
גי המשתתפים לפני קיום הריאיון המוצע )אלא אם נצי

 הביעו את הסכמתם בכתב להתראה קצרה יותר(. 
 

 אחד מן העובדים  אוכל שנציג המציע כ ימובהר, כ .12.2.3.6
יעדרו מן הריאיון האישי, המציע יקבל , ןשנדרשים לראיו

 ".0הניקוד "רכיב את אותו נו בגי
 

ככל הניתן את  בכוונת העירייה לקיים כי לתשומת הלב .12.2.3.7
ות באותו מועד, ועל המציעים להיות ערוכים לקיים הראיונ

ימים ממועד קבלת   3את הריאיון האישי כאמור בטווח של  
 כאמור. המועד על קיום הריאיון 

 
 פתיחת ההצעות הכספיות': דשלב  .12.2.4

 
ההצעות הכספיות ייפתחו, ייבדקו וינוקדו רק לאחר שלב הראיונות 

 . קוד המרכיב האיכותיניו האישיים כאמור לעיל
 

 מרכיב הכמותיהניקוד ההצעה הכספית ו .12.3

 

 אופן הגשת ההצעה הכספית .12.3.1
 

ם ביחד עם יתר המציעים לצרף את הצעת המחיר שלהל  ע .12.3.1.1
במעטפה נפרדת, סגורה ואטומה,  מסמכי ההצעה, זאת

הצעת המחיר . במילים "הצעה כספית"אשר תסומן 
  תיפתח רק לאחר בחינה ובדיקה של תנאי הסף.

 
יחד עם יתר מסמכי המכרז או  8למלא את טופס מס'  אין .12.3.1.2

בצורה גלויה אחרת, אלא את ההצעה הכספית להגיש 
 רה, אטומה ונפרדת. שיש לצרפו במעטפה סגו

 
 שהצעות המחיר שלהן יוגשו בניגוד להוראות סעיף  הצעות .12.3.1.3

 של בדרך)בין  גלויה בצורה שתוגשת מחיר הצעזה ו/או 
, לרבות, צירוף אחרת דרך בכל יןוב, המכרז מסמכי מילוי

 ועל , כולה ההצעה לפסילת תביא(, מעטפה פתוחה
 ורק  אךצעת המחיר ה הגשת את להקפיד המציעים

 . דתרונפ אטומה, סגורה טפהבמע
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בדיקתן, ומתן פתיחת המעטפות ובהן התמורה המוצעת,  .12.3.1.4
הניקוד בגין רכיב זה לכל אחד מן המציעים, יעשו רק 

הנוגעים לניקוד אמות המידה לאחר בדיקת המסמכים 
 . האיכותיות ומתן הניקוד לאמות מידה אלה

 

 הגשת ההצעה הכספיתשיטת  .12.3.2

 

מתן הנחה אחידה על ל המחיר תהיינה בשיטה ש הצעות .12.3.2.1
 .סכום אומדן גלוי

 

אחד ההנחה, יתייחס באופן אחיד וזהה ביחס לכל  אחוז .12.3.2.2
 .ידי הזוכה-השירותים שיסופקו עלממרכיבי 

 
 שיכללו  והצעות, האומדןל הציע תוספת עניתן יהיה ל לא .12.3.2.3

. עם זאת, ניתן יהיה להציע הנחה ייפסלו לאומדן תוספת
  אחוז(.  0%) אחוז אפסבשיעור 

 

 אופן מילוי ההצעה הכספית .12.3.3
 

הכספית יש למלא בעט כחול בלבד, ולהגיש ההצעה  את .12.3.3.1
 . אותה במקור )לא יתקבל העתק צילומי של ההצעה(

 

ידם -עת על)הנחה בלבד( המוציפרטו את ההנחה   המציעים .12.3.3.2
טופס נשוא הפרויקט, זאת על גבי  מתן כל השירותים  עבור  
 "(.. התמורה המוצעת)להלן: " בלבד 8מס' 

 

ההנחה, המפורט על גבי טופס מובהר, כי בכל מקרה אחוז   .12.3.3.3
הוא אשר יכריע, ולא יהיה כל תוקף לכל אחוז הנחה אחר   8

 .    אחר שייכתב בכל מקום

 

אך ורק את אחוז  8טופס מס' י ציין על גבהמציעים ל על .12.3.3.4
 בטופס. המפורט  הכוללואך ורק ביחס לסכום  ,ההנחה

 
הסתייגויות ו/או ו/או תוספות , לכלול בהצעת המחיר אין .12.3.3.5

 הערות ו/או תנאים ו/או בקשות ו/או התניות כלשהן.
  

ידם, עד לרמה של -המוצעת על  את ההנחה  המציעים יציינו .12.3.3.6
 .לאחר הנקודה(עד לספרה אחת  האחוז )כלומר, עשירית

 

- את ההנחה )הנחה בלבד( המוצעת על המציעים לציין על .12.3.3.7
עד לכך המיו  דם הן במספרים והן במילים, כל זאת במקוםי

יגבר . במקרה של סתירה בין השניים, 8בטופס מס' 
 . האמור במילים

 
הצעות שלא יוגשו בהתאם להוראות סעיף זה ויכללו  .12.3.3.8

ו/או הערות ו/או תנאים ו/או  תוספות ו/או הסתייגויות
 .  ידי ועדת המכרזים-תפסלנה על –בקשות ו/או התניות 
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ים המכרז . ועדת8על המציעים לחתום על טופס מס'  .12.3.3.9
תהיה רשאית לפסול הצעות, אשר הצעותיהם הכספיות 

 ידי המציע. -(, לא ייחתמו על8)טופס מס' 
 

 יראוידו, -אשר לא ימלא את התמורה המוצעת על מציע .12.3.3.10
  (. 0%ו כמי שהציע הנחה בשיעור של אפס אחוז )אות

 

 הכספית ההצעה ניקוד .12.3.4
 

  הבאה: הנוסחאיהיה לפי  הכספי מרכיבה עבור הניקוד

 

 ביותר  הנמוכה הכספית ההצעה את שייתן המציע .12.3.4.1
 .זה רכיב בגין הניקוד מלוא את יקבל)המיטבית( 

 

 הבאה: לנוסחאינוקדו בהתאם  הכספיות ההצעות שאר .12.3.4.2
 

 X 'נק 60
 ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה של המציע
 

 הזוכה למציע התמורה .12.3.5

 

 הכספית  התמורה את יהווה ההנחה שלאחר הסכום .12.3.5.1
 השירותים  כלל עבור, המציעידי -על המוצעת החודשית
 "(. הכספית התמורה)להלן: " השירותים במפרט הכלולים

 
לסכום התמורה יתווסף מע"מ כחוק, והוא יהיה בהתאם  .12.3.5.2

 יב בדין, כפי שיהיה מעת לעת. לשיעור המחי
 

  התמורה תהיה צמודה בהתאם להוראות ההסכם.   .12.3.5.3
 

 יהיוזוכה ומועדי התשלום, רה לתנאי תשלום התמו .12.3.5.4
 אם למוגדר בהסכם.  בהת

 

למען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו  .12.3.5.5
סופי והוא יינתן עבור כל מרכיבי הפרויקט, ויכלול את כל 

ת כל השיקולים של המציע בנוגע המרכיבים ויבטא א
להצעת המחיר מטעמו לרבות )אך לא רק(: שכר עבודה, 

בלני, הובלה, יועצים, ביטוח, תקורה, רווח קשכר מנהלים,  
ויות הנהלה וכלליות, תשלומי חובה, ייעוץ משפטי, על

הסעה, פינוי וסילוק פסולת, חשמל, מים, הנהלת חשבונות 
 וכיו"ב. 

 
 תההצעוהבחירה בין  .13

 

 רזיםכשיקול הדעת של ועדת המ .13.1

 

 הבחירה בהצעה הזוכה תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  .13.1.1
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שתזכה לניקוד הגבוה רה הכשה הצעהככלל, ועדת המכרזים תמליץ על  .13.1.2
 , זאת בכפוף לכל דין. ביותר

 

עם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד עיריית רהט  .13.1.3
ו/או ההצעה שתקבל את  לה ביותרלהתקשר עם המציע בעל ההצעה הזו

, והועדה תהיה רשאית להמליץ על בעל ההצעה הניקוד הגבוה ביותר
 ות.שתעניק לעירייה את מירב היתרונ

 
בכל מקרה, ועדת המכרזים ו/או ראש העירייה שומרים על שיקול דעתם  .13.1.4

הבלעדי שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה 
 כלשהו. 

 

 תרשאיובבחירת ההצעה הזוכה, בהליכי המכרז ה שיקולימסגרת ב .13.1.5
להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן,  העירייה

המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר ן ולדרוש מ
 פתיחת ההצעות:

 

ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו,  .13.1.5.1
מומחיותו, לרבות קיומו של  כישוריו, מומחיותו ותחומי

המלצות אודות וכן,    םמימתאיו/או צוות טכני  צוות ניהולי  
 , הן לחיוב והן לשלילה.המציע

 

המוצעים, או נתונים  יםהשירותבודה או איכות הע .13.1.5.2
למערכות הקיימות בעירייה, מיוחדים שלהם, והתאמתם 

לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המציע )לחיוב או לשלילה(. 
ין זה, ניסיון העבר לשלילה )הן של העירייה והן גופים לעני

השנים  (3ייבחן וייבדק במהלך שלוש )ציבוריים אחרים(,  
 . צעה למכרזשקדמו להגשת הה

 

נת מידת יכולתו של בעל ההצעה הזולה ביותר לבצע בחי .13.1.5.3
את העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס 

להשלים את העבודות המוטל עליו ולרבות, בחינת יכולתו 
 בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקט. 

 
 22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  .13.1.5.4

, לרבות, ניסיון עבר 1993-ת המכרזים, תשנ"גלתקנות חוב
של מציע מסוים בביצוע עבודות קודמות עבור העירייה 

 )לחיוב או לשלילה(.

 

 להבחירת ההצעה הזוכה על דרך של הגר .13.2

 

 שוויון בין הצעות )לרבות במקרה של שוויון בין הצעות לאחר  של  במקרה .13.2.1
רשאית לערוך  ניהול משא ומתן בין המציעים השונים(, תהיה העירייה
 הגרלה בין המשתתפים שהצעותיהם הן הנמוכות ביותר.

 

ההגרלה תתבצע בפני נציגי המשתתפים )נציג מורשה בלבד(, בנוכחות  .13.2.2
בישיבה שתתכנס במיוחד לשם כך. משתתף יהיה חברי ועדת המכרזים, 

זכותו להשתתף בהגרלה, רשאי להודיע בכתב בלבד, כי הוא מוותר על 
 אמצעות נציג מטעמו. בין בעצמו ובין ב
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ות ובלתי מזוהות, אשר ההגרלה תהיה על דרך של נטילת מעטפות אטומ .13.2.3
יונחו על שולחן הישיבות של ועדת המכרזים. בתוך המעטפות יהיה 
פתקים, בהם ייכתב "זוכה" או "לא זוכה", והן יופקדו במעטפה אחת, 

 ישיבת ועדת המכרזים בה תתקיים ההגרלה. בתיבת המכרזים טרם 

 

קביעת סדר בחירת המעטפות יוסכם בין המציעים המשתתפים בהגרלה.  .13.2.4
 בהיעדר הסכמה, ייקבע הסדר בהטלת מטבע.

 

 תיקון טעויות .13.3

 

ות ויות סופר או טעויות חשבונאיועדת המכרזים, רשאית לתקן טע .13.3.1
 שנתגלו בהצעות שהוגשו לה. 

 

( תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה .13.3.2
 וירשם בפרוטוקול. 

 
 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .13.3.3

 
 פסילת הצעות .13.4

 

ועדת המכרזים תפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף והיא רשאית  .13.4.1
וגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי לפסול  הצעות שה

השוויון במכרז, וכן, הצעות שהן חסרות,  הוגנות ו/או פוגעות בעקרונות
ות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של מוטע

 ז, זולת אם החליטה הועדה אחרת. נושא המכר

 

ל על פגמים טכניים אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה למחו .13.4.2
 שיפלו בהצעה בתום לב.

 

פי -אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת העירייה על .13.4.3
 כל דין.

 
 כרזה במהזוכ .13.5

 
ועדת המכרזים של העירייה תבחר את הזוכה בהתאם להוראות מכרז  .13.5.1

 זה, ותמליץ לראש העירייה כי העירייה תתקשר עמו בהסכם. 
 

אחר שניהלה מו"מ עם לת ההצעות ו/או ועדת המכרזים תשקול א .13.5.2
ולאחר מכן תקבל המציעים, כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, 

 את החלטתה. 

 

החליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או ים רשאית לועדת המכרז .13.5.3
להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב 

 היתרונות לעירייה. 

 

הפרויקט )כהגדרתו לעיל( והוא חל כיחידה ביחס לכלל המכרז דנא הנו  .13.5.4
 אחת. לא תתקבלנה הצעות רק ביחס לחלקים מתוך הפרויקט.
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 צעה יחידהה .13.6

 
וגש למכרז הצעה יחידה, או ככל שלאחר בדיקת תנאי הסף ו/או שת  ככל .13.6.1

ההצעות לגוף, יתברר לועדת המכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, 
)ו( לתקנות העיריות 22ף ת תקנה סעיהיא תחליט בהתאם להוראו

 . 1987-תשמ"ח –)מכרזים( 

 

 ועדת המכרזים תנמק את החלטותיה לעניין הצעה יחידה.   .13.6.2
 

כרזים תחליט על פסילת המכרז מן הנימוקים המפורטים עדת המככל שו .13.6.3
 בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף זה להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. 

 

 במדרג ההצעות ופרסום למכרז חדש התקשרות עם המציע השני .13.7

 

מבלי לגרוע מזכויות העירייה עפ"י כל דין, העירייה שומרת לעצמה את  .13.7.1
השני במדרג ההצעות שהוגשו, על מנת שיבצע הזכות לפנות אל המציע 

זוכה אחר במכרז, את הפרויקט עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על  
ותיו עפ"י תנאי המכרז יכל מקום שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבו

 ו/או המפרטים הטכניים ו/או ההסכם או מכל טעם אחר.

 

ירייה על קבלת ימים להודיע לע 7למציע שידורג שני תהא שהות של  .13.7.2
ני, או שהשיב בשלילה, תהא הצעתה. לא עשה כן המציע המדורג ש

רשאית העירייה לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך 
 הלאה.

 
נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה העירייה רשאית  אל .13.7.3

 לפרסם מכרז חדש.  

 

ותנית בכך התקשרותה של העירייה בהתאם להוראות סעיף זה מ .13.7.4
יה, במועדים הקבועים בהזמנה זו פי סעיף זה, ימציא לעירי-שהזוכה על

)כהגדרתם ובהסכם, הן את ערבות הביצוע והן את אישור עריכת הביטוח  
 (.בהסכם

 
 סייגים .13.8

 

ועדת ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילהאמור  על אף .13.8.1
 במכרז. המכרזים רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה

 

לכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .13.8.2
 העירייה, לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 

 

 העירייה במקרים מיוחדיםסמכות ראש  .13.9
 

אין באמור בהליך זה, כדי לגרוע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועצת העיר 
 ת ]נוסח חדש[.)ג( לפקודת העיריו148רהט בהתאם להוראות סעיף 

 

 ההסכם .13.10
 

למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא 
 ים. תוקף בין הצדד-קיים הסכם בר
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 הזוכהזכות עיון בהצעה  .13.11

 
רשאי לעיין בהחלטה יהא שתתף במכרז מכל  כללי המכרזים,בהתאם ל .13.11.1

זאת , , בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרזת המכרזיםהסופית של ועד
 .יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז 30בתוך 

 

ת ועדת רשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא שתתף במכרז מ .13.11.2
 עיון בהם עלול לדעתההצעה הזוכה, אשר הבחלקים של , או המכרזים

, או לפגוע בביטחון ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי
 בביטחון הציבור. המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או 

 
, תפנה העירייה לבעל ההצעה הזוכה ותבקש טרם מימוש הזכות לעיון .13.11.3

( לעניין הטלת חסיון על את עמדתו )לא יאוחר משלושה ימי עסקים
ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או  מן ההצעה הזוכה, והיקף העיון חלקים

 בהיעדרה אם בעל ההצעה הזוכה לא הגיב במועד שנקבע(.  

 

ן במסמכים כאמור במשרדי העירייה בלבד, בכפוף יה לעייניתן יה .13.11.4
למשלוח בקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג 

₪ )במילים:   100ין הוצאות( בסך של  רייה, ובכפוף לתשלום קבוע )בגהעי
. כולל מע"מ(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי מאה שקלים חדשים

 לסכום זה יצורף מע"מ כחוק.  העלויות הכרוכות בעיון;
 
משתתף שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון  .13.11.5

עמוד ₪( נוסף, עבור תצלום של כל   ₪ )חצי 0.5ישלם לעירייה סך של 
 (.A4סטנדרטי )בגודל 

 

קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום  .13.11.6
 י נסיבות העניין.שיקבע ע"י גזבר העירייה, מעת לעת ולפ

 

מובהר כי בעל ההצעה הזוכה יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן  .13.11.7
המשתתפים שמימש את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון 

 של בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להוראות סעיף זה.  כאמור
 

 תנאים כלליים .14

 

 חלהדין ה .14.1

 

סחם מעת ראל, בנומדינת ישהחלים ב המכרזים הליך זה כפוף לדיני .14.1.1
 . לעת

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .14.1.2
 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות  .14.1.3
 וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. , בהליך והגשת ההצעות

 

 ייחודית תניית שיפוט .14.2

 
שפט מהית יידון אך ורק בבלמכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, כל עניין הנוגע 

 באר שבע.  עיר מבחינה עניינית לדון בתובענה ואשר מקום מושבו מצוי בך המוסמ
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 וצאות ההשתתפות בהליךה .14.3

 

לרבות, רכישת מסמכי   יך,בהל  שא לבדו בהוצאות השתתפותוימציע יכל   .14.3.1
 המכרז וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 

  .לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלההמציע  .14.3.2

 

 ידי העירייה או דחיית תחילת ביצוע הפרויקטביטול על  .14.4

 

 עירייה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליךה .14.4.1
 . דנא

 

רשאית לבצע את הפרויקט ירייה, היא תהא ידי הע-בוטל ההליך על .14.4.2
בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה 

  או תביעה בקשר לכך.

 

 קציבייםשיקולים ת .14.5

 

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי ביצוע הפרויקט נשוא מכרז זה,  .14.5.1
לרבות ביצוע באופן מלא, מותנה בקבלת אישור תקציבי או קיומו של 

 יב. תקצ

 

לפיכך, העירייה שומרת על זכותה המלאה לבטל את המכרז ו/או לדחות  .14.5.2
את היקף קטין או להאת מועד תחילת ביצוע העבודות )כולן או חלקן(, 

כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור )או מכל  ביצוע העבודות
 סיבה אחרת הקשורה באישור הגורמים המוסמכים מטעם המדינה(. 

 

ת כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם להיקפו מפורש מובהר בצורה .14.5.3
המלא של הפרויקט, ובעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים 

ים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה, כמי שמסכימ
דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל 

בקשר עם ביטול המכרז ו/או  ירייה,טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד הע
 דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.

 

של המכרז בשל  עוד מובהר, כי במקרה ובו יוקטן היקף הביצוע .14.5.4
לא ייחשב הדבר כהקטנה של החוזה הנסיבות המפורטות בסעיף זה, 

שייחתם בין הצדדים. העירייה תפעל להקטנת היקף הביצוע, ככל 
 . שירותיםכלל היחסי להניתן, באופן 

 
מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז, כאילו  .14.5.5

בזאת על כל טענה ו/או הסכים מראש לאמור לעיל, והזוכה מוותר 
דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי העירייה, בגין הקטנת היקף הביצוע 

 . תקציב כאמור בשל היעדר
 

מכרז כתוצאה מאי קבלת אישור עוד מובהר, כי במקרה של ביטול ה .14.5.6
יבי, ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר תקצ

יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו,  מחיר מסמכי המכרז שרכשו, אולם לא
לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם 

  המכרז. 
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ייב כל מציע, כי בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתח .14.5.7
וכה במכרז, אך מסיבה שאינה תלויה במקרה שתיבחר הצעתו כהצעה הז

הוא יאריך את תוקף  בו תיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע הפרויקט,
הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי 

( 6ד שהארכת הערבות כאמור, לא תעלה על ששה )דרישת העירייה, ובלב
עה שהגיש אותו ודשים מן המועד האחרון לפקיעת תוקף ערבות ההצח

 מציע למכרז. 
 

ומתחייב שלא  הזוכה מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה
כלפי העירייה בקשר עם הארכת  להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה

במקרה של ביטול המכרז, לאחר חלוף  תוקף הערבות כאמור ולרבות
 ת הערבות כאמור.תקופת הארכ

  
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז  .14.5.8

ההצעה שהגיש המציע וההסכם, העירייה תהיה רשאית לחלט את ערבות  
הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר 

להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה כאמור המציע את התחייבותו 
 זה.בסעיף 

 

 צעה בודדתה -ההצעה  .14.6

 

 ד למכרז. להגיש הצעה אחת בלבכל משתתף רשאי  .14.6.1

 

ידו, או הנשלט , או הנשלט על במציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט  .14.6.2
על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" 

או ו/מזכויות הצבעה באסיפה הכללית  20%-כאחזקה של למעלה מ
 חברים בגוף המנהל את התאגיד.מה 25% -יותר מ הזכות למנות

 

 סעיף זה. בועדת המכרזים תפסול הצעות שיתברר כי הוגשו בניגוד  .14.6.3

 

 המכרזיםגדת את החלטת ועדת פט מוסמך הנוקביעת בית מש .14.7

 

, והוא ("הזוכה המקורי"  :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה   .14.7.1
ע על ידי בית משפט מוסמך כי יחל בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקב

 :להלן)המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר זכייתו של הזוכה 
, יצוע העבודותצו מניעה להמשך ב ( ו/או ככל שיינתן"הזוכה האחר"

פסיק את ביצוע העבודות ולהעביר לעירייה זוכה המקורי להמתחייב ה
ות שכבר ולפעדו"ח עדכני באשר לאת כל המידע המצוי אצלו בצירוף 

בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, 
בר מועד העברת ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בד

  האחריות על ביצוע הפרויקט.

 

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין  .14.7.2
ידיו -העבודה שבוצעה על ביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור

 בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל. 
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 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .14.8

 

מטעם הליך הזה, מובהר כי הודעות מבלי לגרוע מכל יתר הוראות  .14.8.1
העירייה ו/או הודעות מטעם המשתתפים אל העירייה, יישלחו בכתב 

פה או בכל -לבלבד, ולא יהיה כל תוקף לכל הודעה ו/או מצג שניתנו בע
 דרך אחרת.

 

לעיל, אצל  כמפורטבמשרדי העירייה כתובתה של ועדת המכרזים היא  .14.8.2
 .מזכיר העירייה

 

שנקבעה במסמכיהם שצורפו תיראה ככתובת  כתובתם של המשתתפים .14.8.3
 להצעה. 

 
בהיעדר כתובת ו/או במקרה בו הוצגו מספר כתובות, תיחשב כתובתו 

יעים ככתובת המחייבת של המציע ככתובת שנמסרה בעת מפגש המצ
 מטעם המציע, אלא אם המציע הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת. 

 
, יראו אותה דת המכרזיםדי העירייה ו/או ועכל הודעה אשר תישלח על י .14.8.4

כאילו התקבלה אצל המשתתפים )או הזוכה לפי העניין( בהתאם 
 לתנאים הבאים:

 
את ואז יראו  –ידי משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום -על .14.8.4.1

ימי ( 3)תוך שלושה ב המשתתפיםהתקבלה אצל כאילו ההודעה 
 עסקים מיום המשלוח; 

 

ואז יראו את   –  לאו בדוא"  בפקסימיליהידי משלוח באמצעות  -על .14.8.4.2
 ; ההודעה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים אחד

 

 בעת מסירתה. –ביד  באמצעות מסירה אישית או מסירה .14.8.4.3
 
 
 
 ,ובברכה רב בכבוד

 
 
 

 באןבו סהיפאיז א
 רהט  עיריית  ראש
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 1טופס מס' 
 

 טופס הצעה אישור הבנת תנאי ההזמנה ו
 

 לכבוד
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ,

 
  2019/4 מס' מכרזהנדון: 

 ברהט (2019) שירותי חשבות לחינוךמתן 
 

שירותי מתן : בנושא 4/2019מס'  מכרז, כי קראנו בקפידה את מסמכי מאשרים"מ הח אנו .1
למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות,  טרהב  (2019)חשבות לחינוך

תנו או על ביצוע והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעהתנאים 
הבנה של -ידיעה או אי-על כל טענה שעילתה באי הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש

העשויים להשפיע על הצעתנו או על  דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים,
 ביצוע הפרויקט.

 

צורפים וכן במסמכים המלתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, אנו הח"מ, מסכימים  .2
 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהההפניה ועל דרך 

 

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה,  .3
 נתנו.הסכם מחייב מבחי

 

לביצוע העבודות נשוא  ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העירייה בהסכם .4
יה לנציג הזוכה )מנהל הפרויקט( ו/או מנהל העבודה ההזמנה הינו קבלת אישורי העירי

גדרתם במסמכי המכרז(, אישור העירייה על עמידה בדרישות הניסיון וצוות העובדים )כה
לרבות הגשת כל המסמכים הדרושים כתנאי לחתימה על ההסכם כאמור ידינו, -שיוצע על
הודעת העירייה למציע   ימים ממועד קבלת  7לא יאוחר מחלוף  הציע הצעות למכרז,  בהזמנה ל

. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור העירייה למי מהמפורטים לעיל, ו/או מכרזעל הזכייה ב
זה, תהיה רשאית העירייה לפי שיקול דעתה לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן  

עבודות נשוא המכרז עם קבלן/ספק אחר כלשהו, ולא המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע ה
יעה כלפי העירייה בקשר לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תבתהיה 

 להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.   

 

המפורטת  תולהפקיד בידיכם את הערבועל פי דרישתכם  אנו מתחייבים לבוא למשרדכם .5
איות , את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והרלמכרז בהסכם המצורף

 הנוספים הטעונים המצאה.
 

למועד הקבוע בהזמנה להציע הצעות )כולל הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד  .6
 הארכה(.

 

לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים  לוי פרטי הצעתנו ו/או לאאנו מתחייבים למנוע את ג .7
 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.אחרים 

 

בות בנקאית, ערוכה רטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערכבטחון לקיום הצעתנו, על כל פ .8
 הזמנה להציע הצעות.בהתאם לתנאים המפורטים בלפקודתכם 

 

ליסות הביטוח, לאחר שנפקיד בידיכם את פו  כתב ערבות זה יוחזר לידינוככל שנזכה במכרז,   .9
 רים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.הערבויות והמסמכים האח
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פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הערבויות ו/או את  במידה ולא נפקיד את .10
, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים ימים 7תוך  הנזכרים בהסכם הנכלל

 א העירייההת העירייה, , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-( תשל"אחוזהשל הפרת )תרופות ב
 הומוערך מראש על הנזקים שנגרמו ל  לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע  יתזכא

 בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ.
 

ת אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימ .11
 ההסכם על ידי העירייה וקבלת צו התחלת עבודה.

 
 

 כבוד רב,ב
 
 

   
 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 2ופס מס' ט
 

 מטעם תאגיד חתימה   אישור זכויות
 

 2019: ___ ____ תאריך
 

 
 : לכבוד

 עיריית רהט 
 

 א.ג.נ. 
 

 בשם תאגיד אישור זכויות חתימה הנדון: 
 
 

אשר בזאת, כי  הנני, עו"ד ____________________ מ
שהוגשה על ידי  , החתום/ים על ההצעה ____________________

ה להציע הצעות  "( במסגרת ההזמנ המציע____________________ )להלן: "
  "( המכרז)להלן: "  ברהט  (2019)  חשבות לחינוךמתן שירותי    בנושא  4/2019מס'  למכרז  

ן  מציע לכל דבר ועניי , והיא מחייבת את המוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם
 . בנוגע למכרז

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
  _______________ 

 מ.ר. ____________ 
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 3טופס מס' 
 
 ות הצעה( רב)עערבות בנקאית  

 
 _____/_____/2019תאריך 

 
 לכבוד 

 עיריית רהט 
 

 א.ג.נ. 
 

 : __________ערבות בנקאית מס' הנדון:
 
 

"(, אנו _______________________ קשהמב________ )להלן: "[שם המציע]על פי בקשת 
"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם הערבים__________________________ )להלן: " מרחוב
"(, סכום הערבות( )להלן: "₪  אלף  ארבעים)במילים:    ₪  40,000ום לפי דרישתכם, עד לסכום  כל סכ

 עהליך הזמנה להצי רתבקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסג
 .ברהט  (2019) שירותי חשבות לחינוךמתן בנושא:   4/2019מס'  למכרז הצעות

 

סכום אשר יצוין באותה דרישתכם הראשונה בכתב, כל  אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם 7דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 בת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. במשרדנו, לפי הכתו
 

יכול שתהיה  הת זלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבו .2
לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח   וכי התשלום יתבצע בהתאםלשיעורין,  

 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
 
ביר, לנמק, מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להס  התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי .3

 ילה את התשלום מאת המבקש.לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תח
 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 

  .2020 מרץ 13 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .5
 
 

 ,רב בכבוד
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 4טופס מס' 
 

 ייםתצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבור
 
 

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי 
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן 

 כדלהלן: 
 

 "(.המציעאני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ בע"מ )להלן " .1
 

 1976  -אישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  י זה מידיעתי האני עושה תצהיר .2
למכרז מס'  המציעגשת הצעת "(, זאת כחלק מהחוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "

 "(. המכרז" עיריית רהט )להלן: ידי-שפורסם על 4/2019
 

 על פי פקודת מס ת שעליו לנהלם  הל את פנקסי החשבונות והרשומונהריני לאשר כי המציע מ .3
 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס

 

 מוסף ערך מס למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגנו הריני לאשר כי המציע .4
 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על

 

ה אליו/ה עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת זיק .5
בירות לפי חוק עובדים זרים )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי ע

ולפי חוק שכר מינימום,   1991  -טחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  )איסור העסקה שלא כדין והב
 .1987 -התשמ"ז 

 

טעם הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מ .6
 המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .7

 
_____________ 

 ה/המצהירחתימת 
 

 אישור
 

ה כי ביום _______________ אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בז
זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  ____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר
רו/ה יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהיאם לא 

 וחתם/ה עליו בפניי.
 
 

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 טופס מס' 5

 /_____/____ 2019  תאריך:
 }יש להעלות את האישור על גבי נייר פירמה/לוגו של משרד הרו"ח{

  לכבוד
 המכרזים ועדת

 טהר עיריית
 
 .א.נ,ג

 "מ/ח.פ._____________בע______________  ברתח:  הנדון
 

ציע "(, ובמסגרת הגשת הצעת המהמציעשותפות ____________ )להלן: "/חברת  של  חשבון  כרואי
 (2019) שירותי חשבות לחינוךמתן  : שעניינוידי עיריית רהט )-שפורסם על 4/2019מס' למכרז 

 :קמןכדל לדווח מתכבדים אנו, (ברהט
 
יחיד /רשומה לא שותפות/רשומהשותפות עמותה//חברה הנו, המציע כי לאשר הריני .1

רשומה או  ביום  _________ ]לגבי שותפות לא העמותות/רשם החברות פנקסישנרשמה ב
 את מועד הרישום[. אין צורך לציין  –יחיד 

 

 ____________ . ביום מלכ"ר/מורשה כעוסק נרשם המציע .2

 

₪( ויותר,  _שני מיליון וחצי) ₪ 2,500,000מחזור כספי של  בעלמציע הינו לאשר כי ה הריני .3
ים כספי"ת ההדוחופי  -, זאת על8201,  7201, 6201משנות הכספים אחת  בכל  ,  לא כולל מע"מ

 של המציע לשנים אלה. המבוקרים
 

 :2018חלופה למציע שאין לו דו"ח כספי מבוקר לשנת 
לא ₪( ויותר,    שני מיליון וחצי)  ₪  2,500,000ספי של  ור כמחז  בעללאשר כי המציע הינו    הריני

"ת הכספיים הדוחופי -, זאת על7201, 6201, 5201הכספים  משנותאחת בכל , כולל מע"מ
 .2018פי הדו"ח הכספי הסקור לשנת -, וכן, עלציע לשנים אלההמ של המבוקרים

 

ר לשנה זו הכספי המבוק  פי הדו"ח-על  2018מחזור הכספי של המציע לשנת  ההריני לאשר כי   .4
 ₪. -_______________ )לא כולל מע"מ(:

 
 :2018חלופה למציע שאין לו דו"ח כספי מבוקר לשנת 

פי הדו"ח הכספי המבוקר לשנה זו -על  2017ע לשנת  מחזור הכספי של המציההריני לאשר כי  
 .-_______________ )לא כולל מע"מ(:

 

ט לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד, ללא המפורמציע  ה  של  הכספי  המחזור  כי  לאשר  הריני .5
 .עמוהכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים 

 

, לא רשומה "הערת עסק חי" 8201 יע לשנתשל המצ המבוקרהריני לאשר כי בדו"ח הכספי  .6
או "אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי 

 המציע להמשיך לקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. של 
 

 :2018חלופה למציע שאין לו דו"ח כספי מבוקר לשנת 
, לא רשומה "הערת עסק חי" 2017של המציע לשנת  קרהמבוהריני לאשר כי בדו"ח הכספי 

הכספי או "אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו 
של המציע להמשיך לקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, וכי בהתאם לדו"ח 

אמור בדו"ח הכספי , לא צפויה להירשם הערה כ2018ת של המציע לשנ הסקורהכספי 
 . 2018לשנת המבוקר 

 ,רב בכבוד
 

 "חרו________________, 
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 6טופס מס' 
 ותים תצהיר המציע בדבר ניסיון במתן השיר

 לכל פרויקט עליו מסתמך המציע בהצעתו למכרז[   נפרד]יש למלא תצהיר 
הסף  להגיש גם לעניין הוכחת העמידה בתנאיתשומת לב המציעים לכך שתצהירים כאמור יש 

 )ניסיון בהפעלת מסגרות(, וגם לעניין הניקוד כאמור במסמך ד'  למסמך א' 9.3שבסעיף 
 

י עליי להצהיר את ז. ____________, לאחר שהוזהרתי כאני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.
 מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 
ומגיש  "(המציע)להלן: " _________________ בתפקיד _________ אצל אני משמש .1

 "(.המכרז)להלן: " 4/2019מס'  מסגרת מכרזתצהירי זה מטעמו של המציע ב

 

 , כי המציע סיפק את השירותים הבאים כמפורט להלן:   מצהירהנני  .2
 

 ___________________________. עבורו בוצעה העבודה:מזמין ה שם 2.1

 

 .₪ ______________  :2016 -ב שירותים שסופקושל ה (שנתי)היקף כספי  2.2
 

 .___________ :2016 -ב של המזמין פר התלמידים שלמדו במערכת החינוךמס 2.3
 

 .₪ ______________  :7201 -ב שירותים שסופקושל ה (שנתי)היקף כספי  2.4
 

 .___________ :7201 -ב של המזמין פר התלמידים שלמדו במערכת החינוךמס 2.5
 

 .₪ ______________  :8201 -ב שירותים שסופקושל ה (שנתי) היקף כספי 2.6
 

 .___________ :8201 -ב של המזמין פר התלמידים שלמדו במערכת החינוךמס 2.7
 

 _____________________.  העבודה או הפרויקט:מועד תחילת ביצוע  2.8
. 

 _____________________.  מועד סיום הביצוע של העבודה או הפרויקט: 2.9

 

 _____________________.   :ותפקידו קשר מטעם המזמיןאיש  שם 2.10
 

 ____________________._  : )נייד, דוא"ל( הקשר איש עם התקשרות דרכי 2.11

 
הרשות ___________________ )ם  טעמ_________________  של  רצ"ב אישור  כמו כן,   .3

 . 2016ינואר  1רשות המקומית החל מיום אשר מפרט את השירותים שסופקו ל(, מזמינהה

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 אישור
 

_______ _____ התייצב/ה בפניי מר/גב' __, מאשר/ת בזה כי ביום __אני הח"מ, עו"ד _______
הרתיו/ה כי אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהז

הקבועים בחוק, עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 
 וחתם/ה עליו בפניי.אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 

___________________ 
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 6נספח לטופס מס'  
 

 מתן שירותי חשבות לאגף החינוך של עיריית רהט    - 9201/4מכרז 
 7201ינואר  1ידי הספק החל מיום - אישור הרשות לגבי מתן השירותים שניתנו על

 
הוא _____________  שתפקידי.ז. _____________ ת"מ ________________, הח אני

 כי בזאת מאשר"(, המקומית הרשותלהלן: "). [שם הרשות המקומית_____________ ]__ב)
המקומית את השירותים הבאים  לרשות סיפק, "(הספק________________ )להלן: " הספק

 בתחום חשבות החינוך: 
 

 האם השירות סופק סוג השירות מסד
 (61.1.201)לאחר 

 תקופת מתן השירות
 (61.1.201)לאחר 

 סיום התחלה לא כן  
מתן י"ס, יעל מזכירי בניהול, פיקוח   .1

נוגע לניהול ב למזכיריםהדרכה 
 ובקרה מעקב, "סהעצמי של בי

    

מערכות המחשוב של משרד  הפעלת  .2
"ס מנב"ר, עוש"ר, מיתהחינוך, כגון: 

 וכיו"ב

    

 החינוך מערכת של התקנים חישוב  .3
 ר לימודשכ וחישובי

    

ת הניהול הפיננסית של במערכ שימוש  .4
 על מרכיביה השונים, רשותה

    

 והפקת, שירות רמת דוחות הכנת  .5
 חינוך מוסדות של הפעלה אישורי

    

י ההעסקה ומעקב אחרי תנא יקהדב  .6
 רשותשל העובדים במערכת החינוך ב

 .(, ובדיקת שכרמנהלעובדי הוראה ו)

    

החוקים והסכמי השכר  יישום  .7
הקיבוציים החלים על העסקת 

עובדי עובדים במערכת החינוך )
 (מינהלעובדי הוראה ו

    

בישיבות עבודה ובפגישות  השתתפות  .8
ברשות,  נוךחימקצועיות הנוגעות ל

לרבות, הכנת חומר רקע לפגישות 
 . ומעקב אחרי יישום החלטות

    

שוטפת מול גורמי העירייה  עבודה  .9
ממונה על תיק וותו,  צ)רוה"ע ו  השונים

ת, רשוהחינוך ברשות, מנהל החינוך ב
 הרשות, מבקר הרשות, יועמ"ש גזבר

    

רשות, "י בברישום תלמידי גנ טיפול  .10
 הרישום  ריאח דיווחו בקרה, מעקב

  יםשל תלמיד מעבר/או  לרבות, שינוי

    

 מעקבקוראים, סיוע בהכנת קולות   .11
 .תקציבי/פיננסי אחרי קולות קוראים

    

הסעת תלמידי אחרי בקרה מעקב ו  .12
לרבות, התחשבנות עם , חינוך מיוחד

 רשויות אחרות

    

ומעקב , הכנסות מחינוך מיקסום  .13
אחרי התהליכים לשם מיקסום 

 גזברההכנסות כאמור, דיווח ועדכון 

    

 
 .המקומית הרשות של המלאה רצונה לשביעות סופקו, לעיל שפורטו השירותים כי לאשר הריני
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ידי עיריית רהט למתן -ידי הספק לצורך השתתפות במכרז שפורסם על-לי, כי אישור יוגש על ידוע
 . לעיריית רהטחינוך  חשבותשירותי 

 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 
 

___________._____ 
 ]שם + תפקיד[
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 טופס מס' 7
 

 4/2019 מכרז
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" 

 
, 1977-"זהתשל, העונשין חוקלחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

 בזאת ומצהירים םמתחייבי"מ __________________________________ הח אנו
 :כדלקמן

 

בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או לקבל, במישרין ו/או    להציע ו/או לתת ו/או  לא .1.1
מישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע ב

 העירייה עובדאו /ו  בעירייה  תפקיד  בעל  או"(  העירייה)להלן: "  רהטמחדל של עיריית  
הזמנה /הסכם כלאו /ו התקשרות להליך בקשר, אחר גורם כלאו /ו מטעמה מי או/ו

 .ממנו הנובעים

 

 עובדאו  /ו  בעירייה  תפקיד  בעל  עם,  בעקיפיןאו  /ו  במישרין,  פעולה  לשתףאו  /ו  לשדל  לא .1.2
 הקשורסודי /חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .ממנו הנובעיםהזמנה /כםהס לכלאו /ו התקשרות להליך

 

 עובדאו  /ו  בעירייה  תפקיד  בעל  עם,  בעקיפיןאו  /ו  במישרין,  פעולה  לשתףאו  /ו  לשדל  לא .1.3
 מלאכותית  בצורה  מחירים  לקבוע  במטרה  אחר  גורם  כלאו  /ו  מטעמה  מיאו  /ו  העירייה

 .תחרותית לאאו /ו

 

ת של העירייה לעיל במסגרת הליכי ההתקשרו  1.3עד    1.1  "קבספעלנו בניגוד לאמור    לא .1.4
 ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

 

 שומרת  העירייה  כי  לנו  ידוע,  לעיל  1  בסעיף  לאמור  בניגוד  פעלנו  כי  סביר  חשד  ויתעורר  ידהבמ .2
 קיים לגביו ההתקשרות בהליך לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את לעצמה

או /ו"( ההתקשרות הליך: "זהיף )בסע אחר הליך בכלאו /ו, כאמור הפעולה נעשתה כי חשד
 בהליך זכייתנו את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך הצעתנו את לקבל לא

 .ההתקשרות מהליך הנובעיםההזמנה /ההסכם את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות

 

 ומטעמנ ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן נביא אנו .3
 .ממנו  הנובעיםהזמנה  /הסכםאו  /ו  יההעירי  של  התקשרות בהליך  שהיא  דרך  בכל  המעורבים

 
ידי עיריית רהט -שפורסם על 4/2019הצהרה זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס'  .4

 .ברהט (2019) שירותי חשבות לחינוךמתן ושעניינו: 
 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 שם: _____________________
 

 חתימה: ___________________
 
 ___________ותמת )חברה(: ___ח
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 8טופס מס' 
 

 יתר  עם ביחד להגיש יש הכספיות ההצעות את : המציעים לב תשומת
 לאחר  רק תפתח אשר ואטומה סגורה, נפרדת במעטפה המכרז מסמכי
 גלוי  באופן  שתוגש  כספית  הצעה.  הסף  בתנאי  המשתתפים  עמידת  בדיקת

 . תיפסל –
 בוד לכ

  ועדת המכרזים
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ, 

 
 ברהט  ( 2019)  שירותי חשבות לחינוךמתן   4/2019מס'  מכרז  הנדון: 

 אישור הבנת התנאים הכספיים –  טופס הצעה למכרז
 

 

אני הח"מ __________________ בע"מ ח.פ. _____________, מגיש בזאת הצעה  .1
 .ברהט (2019ות לחינוך )מתן שירותי חשבשעניינו:  4/2019 למכרזכספית 

 

י הצעה כספית זו והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את הריני לאשר כי טרם מילו .2
הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעה הכספית למכרז, המכרז על מסמכיו השונים, לרבות, כל 

וכן, אופן חישוב הניקוד בגין ההצעה הכספית כאמור, ולאחר שקראתי והבנתי היטב את 
זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים ים, אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או  הדבר

ת ההצעות הכספיות למכרז מסמכי המכרז, לרבות, כל הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים להגש
 ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה במכרז.

 

מתן השירותים נשוא ור הריני לאשר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עב .3
ביצוע העבודות בהתאם מתן השירותים הדרושות לשם  וללת את כל העליותהמכרז, כ

 למסמכי המכרז ו/או ההסכם, לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל דין. 

 
כמו כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות 

נאי מסמכי המכרז ועל פי בהתאם לתעולות ו/או השירותים  מלא ושלם של כל הפ  לשם ביצוע
דין וכי הוצאות אלה כוללות, בין היתר, את כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי כל 

מסמכי המכרז, את המחויבויות הניהוליות הנוספות, הפעלת מערכת דיווחים, עלויות 
גון, תיאום וריכוז כלל הפעולות הארגוניות בקשר מנהלה, ביטוחים, ערבויות, עלויות אר

 ביצוע העבודות ועוד. ל
 

ר לי והודגש כי עליי למלא את ההצעה לעיל בספרה/ות ובמלים בצורה ברורה וקריאה הובה .4
בכל מקרה של סתירה בין וללא מחיקות ו/או תיקונים, בכתב יד או במכונת הדפסה, כאשר 

 . הספרות למילים יגבר הרישום במילים
 

ות החתימה( ר, עליי לחתום )בהתאם לזכויידוע לי כי במקרה של מחיקה ו/או תיקון, כאמו .5
 בסמוך למקום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתי.  

 

עלולה , פרטיםהובהר לי היטב כי אי מילוי ההצעה הכספית במלואה ו/או השמטה של  .6
  .ביא לפסילת הצעתי זולה

 

ה כוללת מע"מ לי כי התמורה שתשולם בהתאם להצעה הכספית המוצעת לעיל, אינ ועיד .7
 פי דין.-לה בנפרד בהתאם לשיעורו עלוהמע"מ יצורף 
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 ההצעה, וכי ניתן לפרט את ל מרכיבי השירותההנחה המוצעת היא אחידה לכלהובהר לי כי   .8
 . עשירית האחוז )ספרה אחת לאחר הנקודה(של  עד לרמה

 
 רז הנה כדלקמן:הצעתי הכספית למכ, לעילהאמור  לאור כל .9

 

 ₪ 31,720  :א כולל מע"מ()ל )לחודש( םבמלוא למתן השירותיםאומדן  .9.1
 .(₪ שלושים ואחד אלף שבע מאות ועשרים)
 

מלוא התמורה בגין כלל השירותים הכלולים במכרז, לרבות,  האומדן כולל את: הדגשה
יכויי החובה ו/או נמכרז )כולל כל ההפרשות  תשלום שכר לכל אחד מן העובדים שמפורטים ב

 . ועל המציעים לקחת זאת בחשבון ההוצאות הכרוכות בתשלום השכר(, כל או /ו 
   

 %_______. במילים: ____________ אחוזים. הנחה מוצעת )באחוזים(: .9.2
 [ (0%הנחה בשיעור אפס )אילו הציע כמלא סעיף זה יראו י לאמציע אשר ]

 

 ___________ ₪._________ ה )לא כולל מע"מ(:חר ההנחסכום מוצע לא .9.3

 

 _____________________ ₪.      (17%מע"מ ) .9.4
 
 _____________________ ₪.  ולל מע"מ:סכום מוצע לאחר הנחה כ .9.5

 

ידוע לי כי הצעתי הכספית המפורטת לעיל מחייבת אותי לכל דבר ועניין, ובמידה ואזכה  .10
שלפי ההסכם שייחתם  נספח התמורהה, יהוו את והאמור בנספח זבהליך הנ"ל, הצעה זו 

 עמי.
 

רבות, ההסכם הריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את כל מסמכי המכרז, ל .11
המצורף לו ומפרט השירותים, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי 

או דרישה ו/או /ה לי כל טענה והצעתי זו מוגשת לאחר בדיקה ובחינה כאמור, ולא תהי
תביעה בכל הנוגע לחוסר הבנת האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה 

 . וותר עליהם מראשבמסמכי המכרז ואני מ
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
 
 
 
 

     
 תאריך חתימה  שם החותמים ותפקידם  חתימה + חותמת המציע
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 שלב הגשת ההצעה ואין לערוך שינויים במסמך זהמטעם מבטח המציע באין להגיש מסמך 
 

 לכבוד
 עיריית רהט

 "( המזמין )להלן: "
 

 א.ג.נ., 
 

 :כדלהלן בזאת מצהירים מ"בע לביטוח חברה_____________ ___________מ"הח אנו
 

 פוליסות לביטוח בקשר עם הפעילות כמפורט להלן:החברה אנו ערכנו לבקשת  .1
 

 ר )על פי דין(, פוליסה מס' ________________אחריות חוקית כלפי הציבוביטוח  .1.1
ין ו/או מי מטעמו ואת אחריותה של העירייה בג ספקהמכסה את אחריותו של ה

 הפעילות המתבצעת בנכס, בגבולות אחריות בסך:
 

  .₪ 6,000,000  : (חודשים 12) ותקופה מקרה, לתובע
 

    תביעות המוסד לביטוח לאומי.הביטוח כולל כיסוי בגין 
 

ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'_______________________ עבור כל  .1.2
 בגבולות אחריות בסך: ספקה ידי  העובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על

 
  .₪ 6,000,000     :תובע

 ₪  20,000,000 :מקרה ותקופת ביטוח שנתית
 

 . קספהובדי ייה היה ותיחשב כמעבידה של מי מעהביטוח מורחב לכלול את העיר
 

ביטוח ציוד, תכולה ומלאי המובאים לנכס כנגד סיכוני "אש מורחב", על בסיס ערך  .1.3
 _______________________.כינון מלא, פוליסה מס'

 

 ____________ועד _____________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 

 הסעיפים הבאים:כל הפוליסות נכללים ב .3
 
 ;ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או העירייה ספקה -המבוטח" בפוליסות יהיה  .3.1

 
 ;ו/או חברות בת ו/או עובדים של כל הנ"לרהט עירית  -העירייה"" .3.2
 
 ;זכות התחלוף כלפי העירייה למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןביטול  .3.3

 

 ;סעיף אחריות צולבת בביטוחי החבות .3.4
 

 יום לפחות  60ה מוקדמת שתימסר במכתב רשום גם לעירייה ביטול הביטוח בהודע .3.5
 לפני מועד הביטול המבוקש.

 
לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום השתתפות עצמית  תאחראי הלבד החברה .4

 מקרה נזק.ב
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כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו  .5
וח על פי הפוליסות כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה, ולגבי העירייה הביט

הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא 
 כאמור  החיוב  בנטל  לשאת  העירייהללא זכות תביעה ממבטחי  י העירייה והשתתפות בביטוח

 של טענה על מוותרים אנו, ספק הסק למעט. 1981 - א"תשמ ביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף
 .מבטחיה וכלפי העירייה כלפי" כפל ביטוח"
 

ר בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה )אם קיימים( המפקיעים או המגבילים הכיסוי, כאש .6
דולר   150,000ייחסת לאש, התפוצצות, אדים, בהלה, כלי הרמה, כלי רכב )עד סך  התביעה מת

יים לנפגעי מעל לסכומים המכוסים בבטוח רכב סטנדרטי( למעט האחריות על פי חוק הפיצו
תאונות דרכים, זיהום תאונתי, עבודות נוער כחוק, הרעלה ממזון ומשקה, מתקנים 

 .ספקהשבו פועל  של העירייה סניטריים לקויים וכן רכוש
 

למען הסר ספק, פגיעות ו/או נזקים לגוף אשר יגרמו למשתתפי חוג לפעילות ספורטיבית[ ] .7
סים תחת פוליסת צד ג' הנ"ל, ואנו מאשרים כי ו/או תחרות וכד' ו/או לצד ג' כלשהו יהיו מכו

 חריג אחריות מקצועית בפוליסה אינו חל על פגיעות ונזקי גוף כאמור.
 

בקשר  ספקהדוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב י .8
לאחר מתן  עם פעילותו בנכס העירייה, ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים לרעה אלא

 )ה( לעיל. 3הודעה כאמור בסעיף 
 
 
 

_________________      _____________________ 
 המבטחים מתחתי         תאריך

 
 :הביטוח סוכן פרטי

 :_________________פקס: ___________________ טלפון________________ שם
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 ביצוע כתב ערבות

 
 לכבוד:

 עיריית רהט
 
 

 שם הבנק:  _________________.
  סניף הבנק: _______________.

 .___________ :  סניףהמס' טלפון של 
 ._________: ___סניףהמס' הפקס של 

 
    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
לפי בקשת _________________ ]הספק[ מס' זיהוי ____________ מרחוב  .1

( אנו ערבים בזה "הנערב"ולל מיקוד[ )להלן:  _____________________ ]כתובת מלאה כ
 שבעים וחמישה  :)במילים   ₪  75,000של  באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך    כלפיכם

 להסכם  או  4/2019בקשר למכרז מס'    הנערב( שתדרשו מאת  "הערבות"סכום  ( )להלן:  ₪  אלף
 שנכרת מכוחו. 

י שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפ .2
 שלהלן:( בתנאי הצמדה "המדד")להלן:  ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק

ניין ערבות זו יהא מדד חודש ____________ שהתפרסם בתאריך לע"המדד היסודי"  
 ____________ )או בסמוך לכך(, בשיעור __________ נקודות.

אחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם לפי לעניין ערבות זו יהא המדד ה"המדד החדש"  
 ערבות זו.

 כדלקמן:הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב  .3
דש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה אם יתברר כי המדד הח 

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד אם המדד החדש יהיה נמוך  

 ה.לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמד
( ימים ממועד קבלת דרישתכם 5לא יאוחר מחמישה ) לפי דרישתכם הראשונה בכתב, .4

בפקסימיליה או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, 
ת בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את ובלבד שלא יעלה על סכום הערבו

רב בקשר לחיוב הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנע דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת
 כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב. 

יכול שתהיה לשיעורין, וכי  המובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .5
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות התשלום 

 .סכום הערבותזה לא יעלה על 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי  3עיף התשלום כאמור בס .6
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על 

 תכם הבלעדי.פי שיקול דע

תהיה  זה תאריך ולאחר בלבד)כולל(  ____________זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות .7
שה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא יאוחר ומבוטלת. כל דרי בטלה

 מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
              
 בכבוד רב, 

 
  בע"מ _בנק ______________ 

 
__ וחותמת טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________

 הסניף.
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 פס פרטי חשבון בנקטו
 תאריך:___________       

 לכבוד
 עיריית רהט )גזברות(

 
 ג.א.נ, 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 
 

 "(הספק__________  )"______________________ שם החברה / שותפות / עסק:
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 

 תשלום:
_________________מס' _____ עיר רח' 

וד __________ טלפון ___________ מיק
 __________ פקס _________

 _______________________________ מספר עוסק מורשה: 
ניף שם הבנק ____________ מס' ס פרטי הבנק להעברת תשלומים:

_______________ כתובת הבנק 
 _______________________ מס' חשבון __

ת כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעו
 נחזירם לגזברות עיריית רהט ללא שהות.

 
_________________ ________________ 

 חתימה + חותמת שם
 

 "חאישור עו"ד / רו
 

אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ 
"(, ספקתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"המאשר/ת, כי החתימה לעיל היא ח

 .ספקוחתימתם מחייבת את ה
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חתימה + חותמת

 
 

 אישור הבנק
 ים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.מאשרהננו 

 
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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 תצהיר התחייבות בדבר קיום החקיקה בתחום העסקת עובדים 
 

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

 
תצהיר זה מטעם _________________ )להלן: "המציע"(, במסגרת מכרז מס' הנני נותן  .1

 .ברהט (2019)  שירותי חשבות לחינוךמתן  שעניינו"( המכרז)להלן: " 4/2019

 

 ד ________________ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו. בתפקיאני משמש  .2
 

ת עליו בעניין שמירת זכויות עובדים, הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות המוטלו .3
פי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק. לעניין -על

ד מן החוקים המפורטים להלן, וכן, תקנות שהותקנו הם כל אח",  חוקי העבודהתצהירי זה, "
 מכוח חוקים אלה:

 

 ;1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 ;1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 ;1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט .3.3
 ;1951-בודה ומנוחה, תשי"אחוק שעות ע .3.4
 ;1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א .3.5
 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .3.7
 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 ;1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .3.11
 ;1967-בודה בשעת חירום, תשכ"זחוק שירות ע .3.12
 ;1995-ח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"החוק הביטו .3.13
 ;1957-יבוציים, תשי"זחוק הסכמים ק .3.14
 ;1987-תשמ"זחוק שכר מינימום,  .3.15
 ;1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח .3.16
 ;1991-תשנ"א חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, .3.17
 ;1996-כוח אדם, תשנ"וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני  .3.18
 ;1998-עם מוגבלות, תשנ"חפרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים  .3.19
 ;1998-הטרדה מינית, תשנ"חלחוק למניעת  8סעיף  .3.20
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .3.24
 ;2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .3.25
או במינהל  עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידותא לחוק הגנה על 5סעיף  .3.26

 ;1997-תשנ"ז התקין(, 
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http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
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http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
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http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
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http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
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http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
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http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
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http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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גופים  הריני להצהיר כי המציע, וכן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות .4
השנים  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה בעל)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו
ז זה, בעבירה ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרהאחרונות ממועד 

 שעניינה הפרת חוקי העבודה.

 

ים כספיים בשל כמו כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומ .5
יותר משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון 

 למכרז. להגשת הצעות 
 

יצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל ע
חת שעל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה א

 בסיסה משתלם לו שכר. 
 
לות הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלו .6

 בכל תקופת החוזהאו מי מטעמו יקיימו /בו, הריני להתחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ו
החוזה ו לצורך ביצוע העבודות לפי לגבי העובדים שיועסקו על ידשייחתם מכוח המכרז, 

)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל  חוקי העבודהדרישות החוק המפורטות בכל אחד מאת כאמור, 
, וכן, בכל )לרבות, תיקון לחוקי עבודה קיימים( ים שיהיו בתוקףחוקי העבודה העתידי

החלים על המציע כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים, ככל הוראות ההסכמים הקיבוציים 
 רבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.לו/או יתוקנו , שייחתמו

 
זה, תהווה הפרה של הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהירי 

 ריית רהט, והעירייה תהיה רשאית לבטל הסכם זה. החוזה שייכרת בין המציע לבין עי
 

 זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .7
 
 

  ___________________ 
   
 

 מות חתימהאי

 
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' 

לאחר , ו_______________ _________ 'ת.ז. מס ת/נושא _____________________
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על התצהיר לעיל, והשה

ונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וכי ת/יהיה צפוי/ה לע
 י.  דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

 
 
 
 

 _______________, עו"ד  
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 טופס מס' 13
 

 ( 4/2019' מס)מכרז  רהט  עיריית ההסכם על חתימה םטר הזוכה הצהרת
 

. אנו הח"מ _____________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז
________________ המשמש/ים כמנהליה וכמורשי החתימה מטעמה של _______________ 

 "(, מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:  הזוכהבע"מ ח.פ. ____________ )להלן: "
 
" ההצעה)להלן: " 4/2019ס' ידי הזוכה הצעה למכרז מ-הריני/ו לאשר כי הוגשה על .1

יום ________ לפיה ההצעה של הזוכה הומלצה וכי בהתאם להודעת העירייה מ  "(המכרזו"
 ידי ועדת המכרזים של עיריית רהט כזוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז.-על

 
ידי הזוכה -מכרז הינה בתוקף, כפי שהוגשה עלהריני/ו להצהיר ולאשר כי ההצעה של הזוכה ל .2

הזוכה למכרז ן בזמן שחלף ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת  וכי אי
 הנ"ל, והיא מחייבת את הזוכה לכל דבר ועניין.

 

ידי -הריני/ו להצהיר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים והנתונים שנמסרו על .3
מתחייב לעמוד בתנאי הצעתו ההצעה ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה הזוכה במסגרת 

 ות.למכרז, שהוגשה למכרז, לכל דבר ועניין וללא הסתייג
 
הריני/ו להצהיר ולאשר כי במועד חתימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי לחתימת ההסכם  .4

י מבין נושאי המשרה בין העירייה לבין הזוכה, הזוכה ו/או מי מבין מנהלי הזוכה זוכה ו/או מ
בעלי המניות שלו, איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם עיריית בו ו/או מי מבין מ

או עם נבחר ציבור ו/או עם עובד עירייה, ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין מי ממנהלי רהט ו/
בין המציעים הזוכה ו/או מי מבין נושאי המשרה אצל הזוכה ו/או מי מבעלי המניות שלו, ל

ן קשר ישיר ובין קשר עקיף ו/או כל תיאום ביני לבין האחרים שהשתתפו במכרז, בי
 תוף פעולה כלשהו.המשתתפים האחרים ו/או שי

 

הריני/ו לאשר ולהצהיר כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו  .5
מנהל עבודה חיצוני שאינו  ידי, שלא באמצעות קבלן משנה ו/או באמצעות-באופן ישיר על

לי. ידוע לי כי כל שינוי בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות מנהל העבודה ו/או עובד שכיר ש
עברת עבודות לקבלני משנה או ספקי משנה )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך ה

 ורק בכתב ומראש, באמצעות פקודת שינויים להסכם שייחתם עם הזוכה, אשר תאושר
 ים בעירייה. בהתאם להוראות ההסכם והגורמים המוסמכ

 

והובהר כי אם יתברר כי הריני/ו להצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעות הצהרתי/נו זו,  .6
האמור בהצהרה זו איננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ועיריית 

  ה. רהט תהיה רשאית לבטל את ההסכם שייחתם עם הזוכ

 
 ___________ולראיה באתי/נו על החתום ביום _

 
   

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני 
מר/גב'  _________ עו"ד,

 'ת.ז. מס ת/נושא ______________
סברתי , ולאחר שה_________________

לו/ה את משמעות חתימתו/ה על התצהיר 
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת לעיל, וה

י ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק וכ
אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 י.  הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

נני מאשר כי ביום __________ הופיע ה 
בפני _________ עו"ד, מר/גב' 

 'ת.ז. מס ת/נושא ______________
סברתי אחר שה, ול_________________

ה על התצהיר לו/ה את משמעות חתימתו/
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת לעיל, וה

וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 
אישר/ה את נכונות אם לא ת/יעשה כן, 

 יהצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ
   

 _______________, עו"ד  ד_______________, עו"
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 טופס מס' 14

 
 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי

 על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(: )תמולא 
 

שהוזהרתי כדין כי עליי הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר  אני
להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת 

 כדלקמן: 
 

_______________ )להלן:  רתבחב___________________  בתפקיד משמש אני .1
 (תאגיד הינו המציע כאשר"( )ימולא המציע"

 
מתן  עניינוש 4/2019 מכרז פומבי מס'זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע ל תצהיר .2

 "(. המכרז)להלן: " ברהט (2019) חשבות לחינוךשירותי 

 
ם )יש להשלים להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאי הריני .3

 את הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 
 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.1

 

 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.2

 

 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.3
 

 הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
"ל, למנכ שנהמ"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד לכל ביחס
 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,מנהלי תפעול ,כספים מנהל"ל, סמנכ

 
 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.1

 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2

 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.3

 
)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7לא הורשע במהלך  המציעמצהיר כי  הנני .5

 מסמכי המכרז(.  ל 9.8.1.3סעיף הורשעתי בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה ב
 

, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל קלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל
 עבירה(: 

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3
 

 : ______________.דיןה גזר .5.4
  



 

 

 
 

 

 פיסווך: : מתן שירותי חשבות לחינ4/2019מכרז 
 עירוני[ משר/עם מבנה (2397)ללא שירותים )לא רווחה(מתן ]

_______________המציע: ______חתימת   

 
 

 104מתוך  67עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7לא הורשעתי במהלך  אנוכימצהיר כי  הנני .6
 כהגדרתה במסמכי המכרז(.  לית שיש עמה קלון )בעבירה פלי

 
הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל  שהמצהיר ככל

 עבירה(: 

 
 (: _____________.תיק מספרערכאה, ) המשפט בית תיק פרטי .6.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .6.2

 
 ____________.___: דין גזר מתן מועד .6.3
 
 : ______________.הדין גזר .6.4
 

 3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף    בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול    הנני .7
ו/או  המניות מבעלי אחד אףלעיל(,  4המציע )שפורטו בסעיף לעיל( ומול נושאי המשרה של 

מו להגשת ההצעה למכרז שקד)שבע( השנים    7אצל המציע לא הורשע במהלך    המשרה  נושאי
  בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. 

 
ין את הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לצי  המשרה  מנושאיאו  /ו  המניות  מבעלי  שאחד  ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 

 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .7.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .7.2

 

 _________________.: העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .7.3
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .7.4
 

 ______________. :הדין גזר .7.5
 

המציע ו/או מי מבעלי המניות של  נגד ועומד תלוי לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה קלון  שישאישום בגין עבירה  כתבו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, א/והמציע 

 )כהגדרתה במכרז(. 
 

ת של המציע ו/או כנגד שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניו ככל
אחד מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים 

 ל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: הבאים )ביחס לכ

 
 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .8.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  פטהמש בית תיק פרטי .8.2

 

 : _________________.העבירה סעיפי רותיאו העבירה מהות .8.3
 

 : _______________.הפלילי ההליך מצוי בו השלב .8.4
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 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9
 
 
 

 המצהיר חתימת 
 
 

 :אישור
 

הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני
' _________________( מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיוכר/ת לי אישית )______________ המו

תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים /ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה
 אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 
 

 "דעו_____________,  
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 דר הרשעה פלילית נספח לתצהיר בדבר היע
 )יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניות ואת כל נושאי המשרה על נספח זה(

 
 

והרשאה _____ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח אני, הח"מ ______________
לעיריית רהט ו/או ליועץ המשפטי של עיריית רהט )עו"ד שרון שטיין( ו/או למבקר עיריית רהט )מר 

אבו האני(, לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי עאמר 
 של משטרת ישראל, ירושלים.

 
לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12 ען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיףלמ

 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א
 
 
 
 

 חתימה  ___תאריך: _____________
 
 
 
 
 

     _____________________ 
 חותמת התאגיד      

 
 

לעיל,   ההרשאה המצ"ביש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפוי הכח ו
 ולהגישם יחד עם ההצעה למכרז. 
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 טופס מס' 15
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
, חברי ועד נושאי המשרה, טורים]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירק

 של המציע[ מנהל, מנהל פעיל
 

י היא _____________ אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובת
 מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז.  .1

  שירותי חשבות לחינוךמתן  שעניינו    4/2019"( למכרז  המציע________________ )להלן: "
 "(. המכרז)להלן: " ברהט (2019)

 

ראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הו .2
זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה 

כרת עם המציע האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שיי במכרז, אי נכונות
ה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהי-ולביטול ההסכם על

 רהט ו/או מי מטעמה. 
 
 הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית רהט או עובד תאגיד עירוני .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 174כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף הריני לאשר  .3.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין פקיד או עובד של   )א( .174
זוגו או שותפו או -או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה 
 נה.המבוצעת למע

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2
  

גיד עירוני השייך איננו עובדים בעיריית רהט או בתאאנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 .לעיריית רהט

 
 : או

 

עירוני השייך לעיריית עובדים בעיריית רהט או בתאגיד אנוכי או בן/בת זוגי  .3.2.2
 .רהט

 
___________________________________.____________ 

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

א עובד עיריית רהט או הועדה למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהו .3.3.1
 המקומית לתכנון ובנייה רהט.

 
 לעניין הצהרה זו:

 
, תחוא  , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג  –"  קרוב" 

רה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או הו
 יס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )ג
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סכם שייכרת בין המציע מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי הה .3.4
וד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע )אם יזכה במכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניג

כם, בין לבין עובד עיריית רהט ולא ידוע לי כי עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין בהס
 במישרין ובין בעקיפין. 

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 בע כדלקמן: אשר קו
 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד  א. )א(122
בהונו או  מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 
בן  –זה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" צד לחו

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיני להצהיר כי ]הרי .4.2

 

ת עיריית למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצ .4.2.1
 רהט.

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

 :לעניין ההצהרה בסעיף זה
 
, תחוא  , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג  –"  קרוב"

אחיינית, בן זוג של אח או דודה, אחיין,  הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד,
 אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

כם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההס .4.3
ן נבחר המכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבי

ציבור בעיריית רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי להסכם, בין 
 במישרין ובין בעקיפין. 

 
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

ר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש הריני לאש .5.1
כנושא משרה באחד מן התאגידים עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או 

 העירוניים של עיריית רהט. 
 

 לעניין סעיף זה:
 
גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור יו"ר דירקטוריון )או   ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, )או 
סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד 

נהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת מסגניו, מ
 ביקורת;
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נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית  ":תאגיד עירוני" .5.2
ים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה המנהלת לתכנון ובנייה רהט, תאגיד המ

כלית לרהט את אזור התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, חברה כל
 )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.  

 
שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש   הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים .5.3

רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים  עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית
 העירוניים של עיריית רהט, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו

 לא הייתי מועמד לאחד התפקידים שפורטו לעיל. 
 

 לעניין סעיף זה:
 
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור  ":הנושא משר"

מנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, )או חבר בגוף ה
סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד 

ם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת מסגניו, מנהל כוח אד
 ביקורת;

 
חתימת הסכם זה, אחד מאלה: תאגיד המים והביוב  נכון למועד ":תאגיד עירוני"

לת את אזור התעשייה "מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה המנה
עידן הנגב(, אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט 

 )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.  
 

ל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד ככ
המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים 

א לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, נ –התפקידים הללו 
 געות בדבר(: הגוף שבו היה כיהן היועץ או היה מועמד לו, התקופות הנו

 
._____________________________________________________ 

 
_.____________________________________________________ 

 

וש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי הריני לאשר כי במהלך של .5.4
ירותים כנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט ש

כלשהם )עבודות קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים 
ת, סק(, חברה, עמותה )לרבובתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמאי )עו

 חברה לתועלת הציבור(:  
 

 לעניין סעיף זה:
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
ק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק בעל תפקיד בכיר אצל הספ ":בעל תפקיד"

עצמאי החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, 
 פיננסיים, תקציב או כוח אדם; 

 
המשרה כיהן באחד התפקידים  ש השנים האחרונות, נושאככל שבמהלך שלו

נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה  –המפורטים לעיל 
 כיהן(: 

 
___.__________________________________________________ 

 
.____________________________________________________ 
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ימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי ך שלוש השנים שקדמו לחתהריני לאשר כי במהל .5.5
כנושא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות 

ויה במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי מקומית המצ
 בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:  

 
 לעניין סעיף זה:

 
 מועצה אזורית;עירייה, מועצה מקומית,  ":מקומיתרשות "
 
רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או  ":מוסד תכנוני"

 ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":משרה נושא"
 
 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"
 
רשות כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור(, אשר ל ":תאגיד עירוני"

, הזכות למנות 20%העולה על מקומית יש בו מניות בשיעור 
דירקטורים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום 

 העיסוק של התאגיד אשר יהיה;
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד 
המקומית ו/או שם נא לפרט את הדברים )שם הרשות  –התפקידים המפורטים לעיל 

 התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(:  התאגיד העירוני,
 

._____________________________________________________ 
 

____._________________________________________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי  .5.6
עיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד שירותים אישיים לנבחר ציבור ב

לרבות, עבור  בכיר בועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או למנהל בתאגיד עירוני,
 יריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.תאגיד הקשור לנבחר ציבור או עובד בכיר בע

 
 לעניין סעיף זה:

 
מועצת עיריית רהט במהלך כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר  ":נבחר ציבור"

שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור 
א )בחירות, התפטרות, אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהי

 עיריית רהט; פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת
 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס  ":עובד בכיר בעירייה"

מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה, סגן 
העירייה, מבקר עיריית רהט, יועץ משפטי לעיריית רהט, וטרינר 

הל אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל העירייה, מנ
 עד העובדים; התשלומים, חברי ו

 
כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה,  ":עובד בכיר בועדה"

דו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה אשר מתוקף תפקי
המקומית, וכן, מנהל הועדה המקומית, תובע עירוני העוסק 

ות, תובע חיצוני שאינו עובד של בתחום התכנון ובנייה )לרב
 מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה; העירייה או של הועדה(, 
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 לעיל; 4.2": כהגדרתו בסעיף תאגיד עירוני"
 
כ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח מנ ":מנהל בתאגיד עירוני"

 אדם או מבקר בתאגיד;    

 
המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא 

פרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו נא ל –המפורטים לעיל 
ם שסופקו, תקופת מתן השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותי

 השירותים(: 
 

._____________________________________________________ 
 

___________________.__________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

ו, לא כיהנתי הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה ז .5.7
כנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים 

דות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים עבודות קבלניות, עבוכלשהם )
בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, 

 חברה לתועלת הציבור(:  
 

 סעיף זה: לעניין
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
בעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק  ":בעל תפקיד"

אי החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, עצמ
 פיננסיים, תקציב או כוח אדם; 

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים 

נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה  –ם לעיל המפורטי
 כיהן(: 

 
____________________________________._________________ 

 
.____________________________________________________ 

 

י לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי הרינ .5.8
משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות  כנושא

ני במחוז הדרום ו/או לא הייתי מקומית המצויה במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנו
 בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:  

 
 לעניין סעיף זה:

 
 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית; ":רשות מקומית"
 
ת רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או רשו ":מוסד תכנוני"

 ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":דבעל תפקי"
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הציבור(, אשר לרשות כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת  ":תאגיד עירוני"
, הזכות למנות 20%מקומית יש בו מניות בשיעור העולה על 

רים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום דירקטו
 העיסוק של התאגיד אשר יהיה;

 
נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, 

רים )שם הרשות המקומית ו/או שם נא לפרט את הדב –התפקידים המפורטים לעיל 
 ופה בה כיהן(: התאגיד העירוני, התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התק

 
._____________________________________________________ 

 
____________________________________._________________ 

 
___________________________________________________.__ 

 

במהלך ששת החודשים שקדמו לבחירות האחרונה לרשויות הריני לאשר כי  .5.9
(, לא שימשתי בתפקיד רשמי )בהתאם לחוקי 8201נערכו בחודש אוקטובר  )  המקומיות

מודד לראשות עיריית רהט עבור מועמד כלשהו שהת הבחירות לרשויות המקומיות(
ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר רהט; כמו כן, לא עסקתי בגיוס כספים 

לרשימה כלשהי  ו/או גיוס תרומות למועמד שהתמודד לראשות עיריית רהט ו/או
שהתמודדה למועצת העיר רהט; כמו כן הריני לאשר, כי אני בעצמי לא תרמתי כספים 

כלשהם ללא תמורה, למועמד שהתמודד לראשות עיריית  או לא ספקתי שירותים/ו
 רהט ו/או לרשימה כלשהי שהתמודדה בבחירות למועצת העיר רהט. 

 
ות המקומיות, המציע ו/או ככל שבמהלך שששת החודשים שקדמו לבחירות לרשוי

עיריית נושא המשרה בו עסק באחת הפעולות המפורטות לעיל, עבור מועמד לראשות 
רשימה שהתמודדה למועצת העיר רהט, עליו לפרט את הדברים )שם  רהט ו/או עבור

המועמד או הרשימה שעבורם בוצעו הפעולות, מהות התפקיד ו/או הפעילות שבוצעה 
   המשרה בו(: ידי המציע או נושא-על
 

._____________________________________________________ 
 

_____________________________________.________________ 
 

._____________________________________________________ 
 
ת רהט הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או עיריי .6

שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו 
התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי  לעיריית רהט ו/או כל בין המציע

הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות 
לרבות בגין בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה,  העירייה ו/או הועדה המקומית

, ת קיומו של הסכם זהרבת משפחה במהלך תקופמצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים או ק
ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית רהט ו/או 

 בנסיבות אלה. הועדה המקומית ו/או מטעמן, בגין ביטול ההתקשרות 

 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו,  .7
 ל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. והריני לאשר כי כ
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אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/  .8
ה המשפטית של העירייה ואפעל את המידע למחלק  במצב של ניגוד עניינים, אעביר  מציעאת ה

 בהתאם להנחיותיה.
 
 
 

 חתימת המצהיר/ה 
 
 

 אישור
 

................. הופיע בפני מר/גב'  ....................... עו"ד, מאשר כי ביוםאני, ...............
כי  ה/.................. ולאחר שהזהרתיולי אישית /נושא ת.ז. ....... ת/................................. המוכר

א יעשה/תעשה עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ל
 כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 
 

 
 חתימה + חותמת עוה"ד 
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 טופס מס' 16
 

 תשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלוחוק  פי -לע תצהיר
 
 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת בעל"מ, _____________ הח אני
 .כדלהלן  בכתב  מצהיר,  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן  שהאע  לא  אם  וכי,  האמת  את  להצהיר
 

 "(.המציע"מ )להלן "בע___________________ ב מניותבעל /מנהל/כשותף משמש אני .1
 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  ל 9בהתאם להוראות סעיף ה עושה תצהירי ז אני .2

 הצעת מהגשת כחלק זאת(, "ם מוגבלותשוויון זכויות לאנשים ע חוק)להלן: ", 1998-תשנ"ח
 "(. מכרזה)להלן: " ברהט (2019)  לחינוך שירותי חשבותמתן שענייננו  4/2019כרז למ המציע

 
 :1998-"חהתשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  להוראות  בהתאם  הצהרה .3

 
 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף אתהמציעים לסמן  על .3.1

 
, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות :'א חלופה  .3.1.1

 . מציעחלות על ה אינן
 :או
 

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לחוק 9סעיף  הוראות ':ב חלופה  .3.1.2
 .  אותן מקיים והוא מציעעל ה חלות

 
להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  יש -לעיל  3.1שסימן את החלופה ב' בסעיף  למציע .3.2

 הרלוונטיות להלן: 
 

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק מציעה ':א חלופה  .3.2.1
 

 :או
 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות  100מעסיק  מציעה : ב' חלופה  .3.2.2
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

לחוק שווין זכויות,  9חובותיו לפי סעיף  לשם בחינת יישום  
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –ובמידת הצורך 

 
 4.2 סעיף למילוי דגשים .3.3

 
 הרווחה עבודהה רדמש"ל למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .3.3.1

לעיל(,  4.2.2( לעיל )ראה: סעיף 2) חלופה הוראות לפי החברתיים והשירותים
 הוא, חלופה באותה כאמור התחייב  הוא שלגביה התקשרות עמו נעשתהוכבר 

 9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 . ליישומן  פעל  גם  הוא,1998-התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  

 
 מתחייב הוא(, לעיל 4.2.2 סעיף )ראה: לעיל (2שסימן את החלופה )  למציע .3.3.2

העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים להעביר 
שתהיה התקשרות   ככל)  העירייהימים ממועד התקשרותו  30החברתיים בתוך  

 כאמור(. 
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 מטעם כהצהרה אף תיראה היא מכך לגרוע ומבלי, ובאחריותי אישית הינה זו הצהרתי .4
 .זו הצהרה למסור אותי הסמיך אשר, המציע

 
 .אמת - תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר אני .8

 
 

 
_____________ 

 ה/המצהיר חתימת
 

 אישור
 

צב/ה בפניי . _____, מאשר/ת בזה כי ביום ____________ התיי.רמהח"מ, עו"ד _________    אני
____________/המוכר/ת  שמספרה.ז. בתמר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה 

 כןתעשה /יעשה לא אם וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי
 .בפניי עליוה /וחתםה /תצהירו נכונות את ה/אישר, בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא

 
 

_____________ 
 "דעוה חתימת
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 17טופס מס' 
 

 טופס רישום מוקדם  :4/2019מכרז 
 ריית רהט ]את טופס הרישום המוקדם יש למסור למזכיר עי

 [13:00בשעה  2019 דצמבר  25ליום  עד
 

 לכבוד 
 מר עלי אבו אלחסן
 מזכיר עיריית רהט

 
 .9914860-08ובפקסימיליה:  mazker@iula.org.ilבדוא"ל:

 
 

 א.נ,
 

 4/2019מכרז  –טופס רישום מוקדם   דון:הנ
 ברהט (2019) שירותי חשבות לחינוךתן מהפעלת 

 
 

 המשתתף פרטי להלן, שבנדון למכרז הצעות להציע נהלהזמ 6.2 בסעיף למפורט בהתאם
 
 ___________________________.   שתתף:שם המ .1

 
 ________________________.___    .:ח.פ.ת.ז./ .2

 
 ______________._____________  אשי(:)משרד ר כתובת .3

 
 ____._______________________   טלפון משרד ראשי: .4

 
 ____._______________________   פקס'  משרד ראשי: .5

 
 ____._______________________  דוא"ל משרד ראשי: .6

 
 ____._______________________  שם הנציג של המשתתף: .7

 
 ________________________.___   תפקידו של הנציג: .8

 
 ____________________._______  :כתובת דוא"ל של הנציג .9

 
 ________________.___________  :טלפון של הנציגנייד/מס'  .10
 
 
 
 

       
 חתימה  תאריך  תפקידו  החותםשם 



 

 

 
 

 

 פיסווך: : מתן שירותי חשבות לחינ4/2019מכרז 
 עירוני[ משר/עם מבנה (2397)ללא שירותים )לא רווחה(מתן ]

_______________המציע: ______חתימת   

 
 

 104מתוך  80עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 מסמך ב'
 

 אישור יועמ"ש העירייה לחוזה  
   
הוא חלק ממסמכי מכרז ההסכם   

 שפורסם והוא מאושר לחתימה.  פומבי
   
 _____________, עו"ד  
   
 תאריך: __________  

 

 (4/2019ז מס' מכר) מתן שירותיםהפעלה/ הסכם
 2020_____ לחודש____________ שנת שנערך ונחתם ברהט  ביום 

 
 בין:

 500211610 עיריית רהט
 שכתובתה לעניין הסכם זה:

 רהט 8מרכז מסחרי רהט ת.ד. 
 ידי מורשי החתימה מטעמה:-לע

 ראש העירייה, גזבר העירייה והחשב המלווה
 "(המזמין" או "העירייה)להלן: "

 מצד אחד
 ___________________________. לבין:

 .____________.מס' ע.מ/עמותה /ח.פ 
 שכתובתו היא:  
 ברח' ________________________. 
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 _______ ת.ז. __________.ה"ה ____ 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(המפעיל)להלן: "
 מצד שני 
  

רהט" ב  (2019)  שירותי חשבות לחינוךמתן   ל  4/2019את מכרז מס'  מה   והעירייה  פרס :הואיל
ומהווה חלק   להסכם זהא'    כנספחמצ"ב  העתק של מסמכי המכרז  ;  "(המכרז)להלן: "

 ;זה נפרד מהסכם בלתי
 

ידי ועדת המכרזים של -הגיש את הצעתו למכרז, והצעתו זו הומלצה על המפעילו והואיל:
  ;העירייה כהצעה הזוכה במכרז

 
מסמכי ב םאת השירותים המפורטיתן לעירייה יי המפעילכי  ,והצדדים מעוניינים :והואיל

 ות לרב זהבהסכם באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט  המפעילת בהצעו מכרזה
 ;"(השירותים)להלן: " בהצעהובמכרז 

 
י עובד והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחס :והואיל

, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים המפעיללבין עירייה ה מעביד בין
 במסגרת יחסי עובד מעביד;  התקשרות

 
 כדלקמן:על כן הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים 

 

 לליכ .1
 

 המבוא והנספחים למסמכי המכרז ולחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
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 יות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה.כותרות הסעיפים נועדו לנוח .1.2

 

 2כל עוד לא אחרת, למונחים בהסכם זה, תהיה אותה המשמעות שנתנה להם בסעיף  .1.3
 למסמכי המכרז(.  'מסמך אלהזמנה להציע הצעות למכרז )

 
הזמנה להציע הצעות למכרז )מסמך א'(, מפרט השירותים יראו את מסמכי המכרז ) .1.4

(, כאילו 17עד   1רז(, וכן, טפסים המכרז שסומנו כטפסים מס'  )מסמך ג' למסמכי המכ
 חלק בלתי נפרד מחוזה זה:הם מהווים 

 
 ".סמכי החוזהמכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות החוזה, יכונו לעיל ולהלן "

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה כלשהי שבמסמכי החוזה לבין הוראה  .1.5
בר ההוראה שלדעת גזבר העירייה נוטה יותר לטובת אחרת שבמסמכי החוזה, תג

 העירייה.

 

גילה הספק סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה, יפנה הספק מיד עם גילוי  .1.6
לגזבר העירייה בבקשה שייתן לו הוראות בכתב כיצד   ,הסתירה או אי ההתאמה, בכתב

 עליו לנהוג.

 

ועים לו לאשורם התנאים הספק מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ברורים ויד .1.7
והדרישות שבמסמכי החוזה וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש למתן 

 מסירתם.להשירות על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו 

 

 קופת החוזהת .2
 

בהתאם לאמור בהזמנה  ההינ ספקקופת ההתקשרות בחוזה זה בין העירייה לבין הת .2.1
בהיעדר צו התחלת עבודה, תחל   "(.קופת ההתקשרותת)להלן: "  רזלהציע הצעות למכ

 תקופת ההתקשרות מן המועד שבו חתמה העירייה על הסכם זה. 
 

בכל פעם להאריך את תקופת החוזה    לעדיהב  דעתה  שיקול"י  עפ,  העירייה תהא רשאית .2.2
)ארבעים  45שנה נוספת, על ידי מתן הודעה לספק בכתב,  ללתקופה שלא תעלה ע

זאת עד לתקופה המירבית הקבועה בהזמנה להציע יום לפני תום התקופה,  שה(וחמי
  .הצעות למכרז

 

 בתקופות בהן הוארך החוזה, יחולו הוראות חוזה זה על נספחיו. .2.3

 

מור בכל מקום אחר, לאחר שנה מיום תחילת הסכם זה  תהא העירייה למרות הא .2.4
הבלעדי, מבלי שתהא עתה רשאית, בכל עת, מכל סיבה ואף ללא סיבה, לפי שיקול ד

חייבת לנמק החלטתה, להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה, בהודעה מוקדמת 
ו/או טענות )תשעים( יום מראש ולספק לא תהיינה כל תביעות  90בכתב לספק של 

כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירות שניתן על 
 פסקת ההתקשרות כאמור בהודעה.עד הידו בפועל, אם ניתן עד למו

 

כדי למנוע כל ספק, מאחר והשירות הנדרש מהספק דורש יחסי אמון מיוחדים הרי  .2.5
ייה להודיע לספק על ביטולו בכל מקרה בו יתערערו יחסי האמון תהא רשאית העיר

המיידי של חוזה זה ללא כל הודעה מוקדמת ובמקרה כזה ידאג הספק לפעול כאמור 
 א יהיה זכאי לכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא.וא לבסעיף זה וה
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בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה, יפעל הספק להעברה מסודרת של  .2.6
אחר שיבוא במקומו, וכל המסמכים, המידע, השירות לידי נציג העירייה או לספק 

הנתונים, ההצעות, ההמלצות וכיו"ב מסמכים שהוכנו על ידי הספק במסגרת חוזה 
יועברו על ידו לידי נציג העירייה או למי שהוא יורה ולשביעות רצונה המלא של זה, 

העירייה. ביצוע העברה מסודרת כאמור הינו תנאי לזכותו של הספק לכל תשלום 
 א מהעירייה אשר טרם שולם לו עד אותו מועד.שהו

 

 החוזה.  הפרתו התחייבות מהתחייבויות הספק על פי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של .2.7

 

  מהות ההסכם .3
 

מתן השירותים )כהגדרתם בהזמנה להציע הצעות את  ספקהעירייה מוסרת בזאת ל .3.1
ת מסמכי ספק את השירותים בהתאם להוראומתחייב להעניק וללמכרז(, והספק 

המהווה המכרז בכלל ובהתאם להוראות מפרט השירותים )מסמך ג' למסמכי המכרז(  
 ות והנחיות נוספות שתינתנה, מעת לעת, על ידי ארחלק בלתי נפרד הימנו ובהתאם להו

 

 העירייה ו/או מי מטעמה וזאת, בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה. .3.2
 

באופן שוטף ורצוף ולכל אורך התקופה ספק יספק את שירותי החשבות לעירייה, ה .3.3
 שבה הסכם זה יהיה בתוקף. 

 

( לחוק 2)3נח זה בסעיף בין הצדדים הנו בגדר שירות אישי כהגדרת מוהתקשרות  .3.4
ולכן, היא איננה ניתנת לאכיפה.  1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

ל הנוגע לאכיפת הסכם אש על טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בכהספק מוותר בזאת מר
 זה על עיריית רהט.

 

למען הסר כל ספק, מובהר כי אין בהתקשרות הצדדים לפי הסכם זה כדי להעניק  .3.5
לספק בלעדיות כלשהי לגבי מתן השירותים לעירייה )כולם או חלקם(, ובכל מקרה, 

 זה, כדי להגביל את העירייה בביצוע התקשרויות אחרותהסכם אין בכל האמור ב
, הן בתקופת מתן הסכם זה מתן שירותים דומים או זהים לשירותים נשואבנוגע ל

רה, או לכל מטרה טאותה משירותי החשבות הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם ל
דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לספק לא תהיינה כל טענות, דרישות 

 או תביעות בגין האמור.
 

 הספק והתחייבויות צהרות ה .4
 

ם המבוקשים על ידי העירייה בהתאם ספק מצהיר בזה כי ידועה לו מהות השירותיה .4.1
והמומחיות כוח האדם המקצועי מקצועי, יסיון הנלהסכם זה וכי הינו בעל הידע, ה

 ספק את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה. ל
 

ספק מצהיר בזאת ומאשר במפורש כי השירותים שייפסק לעירייה מכוח הסכם זה, ה .4.2
ספק יפעל  על פי כל דין ו/או נוהג ה. סופקו אך ורק במסגרת החוק ובכפוף לכל דיןי

למתן שירותי חשבות בכלל ושירותי חשבות ביחס ו/או כללים מקצועיים הקיימים 
 לרשויות מקומיות בפרט. 

 

ספק מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של ה .4.3
ספק את ספק מתחייב להעל פי הסכם זה חלות עליו בלבד.   השירותים והתחייבויותיו

נות קמנות, בדיי, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בנאמירבית בקפדנותהשירותים 
 ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.
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מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על ספק ה .4.4
או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך פיו כדי לשחררו מכל חובה 

ו עליו, על פי ליוטלשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או ש
 ם. שירותיהכל דין בקשר עם מתן 

 
תחייב, כי כוח אדם אשר יועסק על ידו לשם מתן שירותי החשבות, יהא כוח מ ספקה .4.5

ם והנדרשים לפי תנאי המכרז, ההכשרה המקצועית אדם בעל כל הכישורים המתאימי
 המתאימה, הידע, המומחיות והאמצעים לביצוע שירותי החשבות, והכל בהתאם

המוצבים בעירייה לאמור בחוזה זה. בעניין זה מתחייב הספק לדאוג כי עובדיו 
ישתתפו בהשתלמויות מקצועיות המוצעים מעת לעת בקשר לעבודתם בעירייה. 

 מומנו ע"ח הספק בלבד. ההשתלמויות י

 

מתחייב בזאת כי במידה והעירייה תגיע לידי החלטה כי העובדים המספקים  הספק .4.6
מו, חלק מהם או כולם, אינם מתאימים לביצוע התפקיד, הוא את השירותים מטע

)שלושים( ימים מיום קבלת הודעת העירייה וההוראה בדבר  30ליפם בתוך יח
 החלפתם.

 
לת דרישה מצדה של העירייה אודות החלפת עובדים מטעמו, הספק מתחייב כי עם קב

ת המשרות הוא ישלח לעירייה את נתוני העובדים החדשים המיועדים לאייש א
העובדים כאמור ראיון אישי,  הנדרשות. העירייה תהיה רשאית לקיים עם כל אחד מן

 אשר יתקיים בפני גזבר העירייה ונציג אגף החינוך של בעירייה.
 

ת לשתף פעולה עם העירייה או למי שמונה מטעמה לצורך הסכם אחייב בזספק מתה .4.7
גורמי חוץ שונים, כגון: משרד  )לרבות ישיבות עם זה ולהשתתף בכל ישיבות העירייה

, בקשר עם מתן שירותי החשבות, אשר עמותות וכו'(החינוך, משרד הפנים, נציגי 
 ם מראש בין הצדדים.תערכנה, מעת לעת, בתקופת מתן שירותי החשבות, בתיאו

 
שירותי החשבות, מתן  ספק מתחייב לדווח לעירייה ו/או מי מטעמה על ההתקדמות בה .4.8

על כל ו/או לגזבר העירייה ו/או לכל גורם אחר מטעם העירייה ה וכן לדווח לעיריי
 מיד עם היוודע לו עליה.  ,התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא שירותי החשבות

 

בכל עת בו יבוא חוזה זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, לבצע חפיפה   מתחייב, כי  ספקה .4.9
  מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון גזבר העירייה.

 

ו עקב ביצוע העבודה, בהתאם תמתחייב לדאוג לאבטחת מידע שיגיע לרשו ספקה .4.10
 לנוהליו הפנימיים ובהתאם להנחיות העירייה שתימסרנה לו מעת לעת.

 

 ספק מתחייב ליישם את נוהלי בקרת הפנים של העירייה.הככל שיידרש לכך,  .4.11
 

הזמן הקבוע  מתחייב לבצע את כל המטלות הקבועות בחוזה ובמפרט במסגרת ספקה .4.12
לכך בחוזה או לפי המקובל במטלות מסוג זה, ואין הוא זכאי לתוספת מחיר כלשהי 

 בגין עבודה מאומצת לשם השגת יעד זה . 

 

יות הספק לפי המכרז ו/או לפי הסכם זה, אזי עד לתום מבלי לגרוע מכל יתר התחייבו .4.13
ר העירייה הראשון של מתן השירותים, מתחייב הספק לערוך ולהגיש לגזבהחודש 

אפיון למערכת תקציב החינוך, וכן להגיש לו דו"ח על ביצוע תקציב החינוך, כולל 
מתגלים השוואה בין המגיע לעירייה ובין מה שהיא מקבלת ממשרד החינוך, במידה ו

ולה להמשך תוך יישום ליקויים במערכת, עליו להגיש לגזבר המלצות ודרכי פע
ובשלטון המקומי בפרט וכן עפ"י הוראות  העקרונות החשבונאיים המקובלים בכלל

 משרדי הפנים והחינוך. 
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 הספקמטעם  םובדיעצוות ה .5
 

 (ראש הצוותמנהל צוות החשבות ) .5.1

 

 מקצועיהוא אשר ישמש כגורם ה צוות החשבות,כי מנהל  מתחייב, ספקה .5.1.1
יהיה בכל תנאי הכשירות והוא , במתן השירותים לעירייה מטעמו הבכיר

מתן יפקח באופן אישי על , . מנהל צוות החשבותרזהמפורטים בתנאי המכ
אשר נוטלים  ספקהשירותים המפורטים בחוזה זה, לרבות פיקוח על עובדי ה

 לק במתן השירותים בעירייה. ח

 

ירייה ו/או למי ציג העלנייתן  מנהל צוות החשבותע מהאמור לעיל, בלי לגרומ .5.1.2
חשבונאי שוטף, לרבות  מטעמה על פי הנחיות גזבר העירייה, בין היתר, ייעוץ

ייעוץ בתחום המינהל הכספי של מערכת החינוך, ייעוץ בענייני שכר עובדי 
וכל מוסד   הוראה וייעוץ בתחום יחסי הגומלין שבין העירייה לבין משרד החינוך

. במסגרת מתן השירותים כאמור, המנהל אחר הכרוך בתפעול מערכת החינוך
 ישת גזבר העירייה.המקצועי ישתתף בכל הישיבות על פי דר

  
לצורך יהיה נוכח בעירייה ככל שיידרש   מנהל צוות החשבותמתחייב, כי    ספקה .5.1.3

שעתיים שירותי החשבות, אך לא פחות מפעם אחת לשבוע )ולפחות מתן 
מתן בקרה על מתן השירותים פעולות פיקוח ולשם ביצוע  (, כל זאתבשבוע

 השירותים. 
 

שבועות( למתן השירותים  4שון )משך על אף האמור, מוסכם, כי בחודש הרא .5.1.4
יתייצב לפחות שלוש פעמים בשבוע  צוות החשבותידי  הספק, מנהל -על

צוות מנהל , במשרדי העירייה, ואילו במהלך החודש השני למתן השירותים
הוראות סעיף זה יחולו ללא יתייצב פעמיים בשבוע במשרדי העירייה.    החשבות

 . הקבועה בהצעת המחיר ובחוזה זהקבלת כל תמורה נוספת בנוסף לזו 

 

ו למכרז הוא לקח בחשבון של הכספית ההצעההספק מצהיר כי במסגרת  .5.1.5
לב , בשים מנהל צוות החשבותידי -מתן השירותים עלב הכרוכה לותהע

   .להיקף השעות הנדרש לעיל בנוגע להתייצבותו במשרדי העירייה
 

 החשבותמשרד  מנהל .5.2

 

נשוא ההסכם את אחד מעובדי, ירותים מתחייב למנות לשם מתן הש ספקה .5.2.1
אשר ישמש כראש משרד החשבות בעירייה ואשר יענה על דרישות הכשירות 

 הקבועות במכרז.

 

ארבע פעמים בשבוע, די העירייה,  משריוצב באופן קבוע במנהל משרד החשבות   .5.2.2
שעות עבודה  150 -משרה. כ 80%בכל פעם למשך יום עבודה מלא )בהיקף של 

ידי גזבר העירייה, מנהל משרד החשבות -ד לא ייקבע אחרת עלבחודש(. כל עו
 . 16:00ועד לשעה  08:30פעם משעה יתייצב בכל 

 
נשוא   תי החשבותמנהל משרד החשבות יהיה הגורם אשר יספק בפועל את שירו .5.2.3

 הסכם זה, והוא ירכז את הפעילות במשרדי העירייה. 
 

וא לקח בחשבון ו למכרז השל הכספית ההצעההספק מצהיר כי במסגרת  .5.2.4
ידי מנהל משרד החשבות, בשים לב -מתן השירותים עלב הכרוכה לותהע

   .להיקף השעות הנדרש לעיל בנוגע להתייצבותו במשרדי העירייה
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 ילדים גני רשם .5.3

 

זה רשם גני ילדים,  הסכםמתחייב למנות לשם מתן השירותים נשוא  הספק .5.3.1
רישום ילדי בעיר רהט. רשם אשר יענה על דרישות המכרז ואשר יטפל בכל נושא  

גני ילדים יטפל בנושא רישום הילדים לגני הילדים בעיר רהט, ובהשלכות 
רד הכספיות והתקציביות הכרוכות בכך, והכל בהתאם להנחיות מנהל מש

 והעירייה. שבותהח

 

שעות  180 -ידי המציע בהיקף משרה מלאה )כ-ועסק עלגני הילדים י רשם .5.3.2
 השעה ביןעירייה )במחלקת גני הילדים(, בכל יום בחודש(, ויתייצב במשרדי ה

 . 15:30 לשעה 08:00

 

 בוטל .5.3.3
 

ו למכרז הוא לקח בחשבון של הכספית ההצעההספק מצהיר כי במסגרת  .5.3.4
ידי רשם גני הילדים, בשים לב להיקף -השירותים עלמתן ב הכרוכה לותהע

ן )לפי כל אחת מ השעות הנדרש לעיל בנוגע להתייצבותו במשרדי העירייה
   .החלופות שפורטו לעיל(

 

 הנציג הבכיר מטעם הספק .5.4

 

למנות נציג בכיר מטעמו )שותף או   מתחייב  ספקהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .5.4.1
רם הבכיר מטעמו, בכל הנוגע למתן השירותים בעל מניות בספק(, אשר יהיה כגו

 . לפי חוזה זה. 

 

ועי הבכיר מטעם הנציג הבכיר יהיה הגורם המקצבלי לגרוע מהאמור לעיל, מ .5.4.2
על פי הנחיות גזבר )ירייה ו/או למי מטעמה לנציג העייתן הספק והוא אשר 

 .מתן השירותים כאמור( את המענה המקצועי הסופי כחלק מיההעירי
 

על פי דרישת   עם נציגי הספק  ישתתף בכל הישיבותבכיר מטעם הספק,  נציג הה .5.4.3
 גזבר העירייה.

 

ו למכרז הוא לקח בחשבון של הכספית ההצעההספק מצהיר כי במסגרת  .5.4.4
מטעם נציג הבכיר ידי ה-עלכאמור לעיל מתן השירותים ב הכרוכה לותהע

 , בשים לב להיקף השעות הנדרש לעיל בנוגע להתייצבותו במשרדיהספק
   .העירייה

 

העירייה תהא רשאית לקבוע כי חלק מהשירותים יינתנו ממשרדי הספק וזאת בהתאם  .5.5
יה אינה חייבת לאשר לספק את מתן השירותים העירי לשקול דעתה הבלעדי.

מצהיר כי השירותים יינתנו ממשרדיו, ולצורך הוראות הסכם זה, הספק מאשר ו
כוח הסכם זה, משולמת לו בגין מתן במשרדי העירייה בלבד וכי התמורה המשולמת מ

 השירותים במשרדי העירייה בלבד. 

 

ש, כי כל עובדי הספק אשר מובהר ומודגהסכם זה להלן, ור במבלי לגרוע מהאמ .5.6
יהיו וייחשבו ,  לרבות בעלי התפקידים המפורטים לעיללוקחים חלק במתן השירותים,  

 חסי עובד מעביד. לעובדי הספק בלבד ואין ולא יהיו בינם לבין העירייה י
 

העוסקים ספק מתחייב, להחתים את כל העובדים מטעמו הפי דרישת העירייה, -על
על מסמך בו יובהר ויצוין במפורש, כי יחסי העובד מעביד , במתן השירותים לעירייה

ן מי מעובדי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד ביומתקיימים רק בין הספק לעובדיו 
   הספק לבין העירייה. 
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כל הספק מתחייב לשאת בכל העלויות הכרוכות בתשלום שכרם של עובדיו, לרבות,  .5.7
ישולמו והללו , או הסכםי הוראות כל דין על פלהם התנאים הסוציאליים, המגיעים 

 . על ידי הספק בלבד ולעירייה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך

 

מתאימים לצורך ון הספק מתחייב לדאוג כי עובדיו ישתתפו בהשתלמויות ובימי עי .5.8
 קבלת עדכונים מקצועיים וזאת על חשבונו של הספק. 

 

 יאום ופיקוחת .6
 

רייה, ישמש כנציג העירייה לצורך מתן הוראות זבר העיגכל עוד לא נאמר אחרת,  .6.1
 .לביצוע שירותי החשבות

 
גזבר , תוך שיתוף פעולה מלא עם  ספק מתחייב לפעול בביצוע שירותי החשבותה .6.2

פעול בהתאם לכל ולידי הגזבר( -נציג אחר מטעם העירייה שייקבע על העירייה )או כל
ע מאחריות הספק ומחובותיו על מבלי לגרוידי הגזבר, כל זאת, -שיינתנו עלהנחיות ה

ה ומבלי שיהא בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריי פי חוזה זה, או על פי כל דין
 . בכל הנוגע למתן השירותים לפי הסכם זה

 

לא יטילו על העירייה אחריות נציג העירייה, הסר ספק יובהר כי פעולותיו של  מעןל .6.3
חול תהבלעדית לביצוע שירותי החשבות כלשהי לגבי טיב שירותי הספק, והאחריות 

 .על הספק  בלבד
 

וחשבון ו/או הסברים  דיןעירייה, ובכל עת לפי דרישת הגזבר, ימסור בכתב לספק ה .6.4
כל הסבר גזבר או למבקר העירייה  מעת לעת, וכן ימסור ל  שירותי החשבות,מתן  לעניין  

 .םשיידרש על יד
 

 תמורה ותנאי תשלום .7

 

ספק , יהא הזה הסכם פי על ספק ה התחייבויות יתר לויומי השירותים מתן רתותמ .7.1
טופס מס' כ )צורפה  שהוגשה למכרז לתמורה המפורטת בהצעת המחיר מטעמוזכאי 

ידי -הסכם זה, כפי שאושרה עללתי נפרד למסמכי המכרז, ומצורפת כחלק בל 8
 "(.התמורהלהלן: "העירייה )

 

בינואר  16 -לצרכן בכל יום ה תעודכן בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים התמורה .7.2
לפי המוקדם מבין  2.5%-כל שנה או בהגיע שיעור עליית מדד המחירים לצרכן לב

ידוע במועד חתימת , כאשר המדד הבסיסי לעניין הסכם זה, הנו המדד השניהם
 .הצדדים על הסכם זה 

 

 . ספקלתמורה יתווסף מע"מ כחוק, כשיעורו במועד התשלום בפועל לידי ה .7.3
 

ספק ומוסכם בזה כי התמורה האמורה לעיל היא התמורה היחידה שתשולם ל מובהר .7.4
ותיו ומתן השירותים כאמור בהסכם זה, ושום תשלום אחר או עבור קיום התחייבוי

 ר בסעיף זה על סעיפי המשנה שלו. נוסף פרט לאמו
 

 הגשת חשבונות ותשלום התמורה .7.5

 

להסכם זה ף המצור 8טופס מס' בהתמורה תשולם לספק בהתאם לאמור  .7.5.1
 . (ידי העירייה-, כפי שאושרה על)הצעת המחיר מטעם הספק
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ספק לנציג חודש, יגיש השל אותו  ועד לעשיריקלנדרי בתחילת כל חודש  .7.5.2
הכולל דרישת תשלום בגין החודש שחלף, בצירוף  סקה,, חשבון עהעירייה

ידי צוות העובדים מטעמו במהלך החודש -פירוט של הפעילות שבוצעה על
 "(. תשלום דרישת"לף )להלן: החו

 
היה רשאי לאשר אותה, יאשר ה, נציג העירייידי -דרישת התשלום תיבדק על .7.5.3

-נסיבות לאיל גבי הדרישה את הנציג העירייה ינמק עבאופן מלא או חלקי. 
  אישור דרישת התשלום במלואה. 

 

ימים מן המועד שבו יאושרו החשבונות  30תשולם לספק בתוך התמורה  .7.5.4
 .ידו בהתאם להוראות הסכם זה-עלשהוגשו 

 

ספק ימציא הספק, לידי ה בפועל( ימים מביצוע התשלום חמישה) 5בתוך  .7.5.5
גין כספים אי המצאת חשבונית מס בלגזברות העירייה, חשבונית מס כדין. 

 ידי העירייה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. -ששולמו על

 

 חובה לנכותם על פי כל דיןהעל העירייה  מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה   .7.5.6
 או צו שיפוטי. 

 
חשבונו ועל אחריותו הבלעדיים בכל הדיווחים ובכל מתחייב לשאת על ספק ה .7.5.7

הסכם במסגרת מתן  התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או
השירותים, לרבות תשלומים לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי, וכן, את כל 

הללו חלים עליו ו/או על ויות סוציאליות, ככל שהתשלומים נוספים בגין זכ
  עובדיו. 

 

ה כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה, בשל א תהילספק ל .7.5.8
חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים  עיכובים בתשלום התמורה כולה או

דרישת בשל או או בדיווחים מטעמו, פרטים שגויים בהם, בדרישת התשלום 
)באופן מלא או חלקי( אם הוגשו שלא בהתאם  לא אושרוש"ח תשלום או דו

 . סכם זהלהוראות ה

 

כל סכום עודף שקיבל לפי דרישה ראשונה,  מיד  מתחייב להשיב לעירייה,  ספק  ה .7.5.9
 מילוי הוראות סעיף זה, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. -אי.  רייהלידי מהעי

 

 קיזוז והשבה של תשלומים .7.6

 

ירייה תהיה רשאית לקזז מן התמורה המגיעה לו, מסכים בזאת כי העספק ה .7.6.1
כל סכום בין מכוח כל התקשרות אחרת שבין הצדדים, בין מכוח הסכם זה ו

 פי כל הסכם אחר. -על פי הסכם זה או-על, בין הספקעירייה מהמגיע ל

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם העירייה תחויב בתשלומים כלשהם כאמור  .7.6.2
ספק שאית לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לבסעיף זה, העירייה תהיה ר

 מהעירייה. 
 

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, מודגש ומובהר כי העירייה תהיה רשאית  .7.6.3
ת החלק היחסי בגין כל מקרה שבו אחד לקזז מן התמורה המגיעה לספק, א

)לרבות, בגין  מעובדי הספק ייעדרו ממקום העבודה שלא בתיאום עם העירייה
, והספק לא ידאג למילוי שה שנתית או חופשת מחלה של העובד(ימי חופ
 מקומם.
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פי הדת המוסלמית, הספק יהיה פטור -עוד מובהר כי בימים יהיו ימי חופשה על
אולם העיריה תהיה רשאית לדרוש כי ישלים ימם אלה ממתן השירותים, 

ים הספק לא ישלים את הימ במועדים אחרים )למעט, רשם גני הילדים(. ככל
החסרים בגין החגים המוכרים על פי הדת המוסלמית, העירייה תהיה רשאית 

  לקזז מן התמורה את החלק היחסי בגין הימים הללו. 
 

 תשלומים נוספים .7.7

 

 7צדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף מוסכם בזה בין ה .7.7.1
מתן , לא במהלך עירייהדי הלא ישולם על ילעיל ובנספח א' להסכם זה, 

השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים 
 ולא לכל אדם או גוף אחר. ספקולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא ל

 

יבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי היה וייקבע מס .7.7.2
קתו של ביטוי בהסכם זה, רואים את העסלמרות כוונת הצדדים, שבאה לידי 

כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל  ספק או מי מנותני השירותים מטעמוה
העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין 

כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב  ספק של ההצדדים כי שכרו 
ומים ככל בתפקיד ודרגה דרשות מקומית  י  בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובד

 והכל בהתאם להנחיות אגף השכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים.האפשר,  
 

באין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי 
לפי  -ה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ובהעדר הסכם כאמור העבוד

השכר ברשויות מנהל אגף הקרוב לעניין, לדעת הסכם העבודה הקיבוצי 
 במקומיות. 

 
חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים 

, יקוזזו על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא
 הדדית.

 

 עדר יחסי עובד מעבידה .8
 

זה, ספק מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו למתן שירותי החשבות על פי חוזה ה .8.1
הוא פועל כעצמאי המעניק את שירותי החשבות לעירייה על בסיס קבלני, ומקבל 

 תמורה עבור ביצועם בהתאם לאמור בחוזה זה.
 

בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מי  ספק מצהיר בזאת כי אין בחוזה זה אוה .8.2
עסקו ו, לבין העירייה או מי מטעמה, יחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיומטעמ

מטעם הספק בביצוע שירותי החשבות, ויתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, 
 יהיו ויחשבו כעובדים של  הספק בלבד.

 

ת כל התשלומים המחויבים בדין ולשאת בכל ספק מתחייב לשלם ולהעניק לעובדיו אה .8.3
ו מי מטעמו, אהתשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו ו/

ת, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או לרבו
ין לראות בכל זכות הניתנת על מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ככל שיחול, וא

זה זה לרשות ו/או למתאם, לרבות לפקח, להדריך או להורות לספק ו/או פי חו
חוזה זה במלואן, ולא תהיינה   בטחת ביצוע הוראותלהלעובדים מטעמו, אלא אמצעים  

לספק ו/או למי מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי העירייה והם לא יהיו 
של עובד כלפי מעבידו מטעם  מים, פיצויים,  הטבות, ו/או זכויותזכאים לכל תשלו

 העירייה.
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"י במידה והעירייה תרצה לבדוק ולוודא כי הספק עומד בכל תנאי העסקת העובדים עפ .8.4
דין, יעמיד הספק לרשות העירייה את תלושי השכר של העובדים לעיון ראש העיר 

 וגזברה, ללא תנאי ולאלתר.
 

 יחסי עובד ומעביד הצהרה אודות קיום .8.5
 

אם ייקבע, מסיבה כלשהי, כי למרות כוונת הצדדים כפי ם כי  וסכם על הצדדימ .8.5.1
יו כעובד של שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, כי יש לראות בספק או מי מעובד

יחושב למפרע מטעמו של הספק העירייה, הרי ששכרו של נותן השירותים 
הקבועים בהסכם, או למשך כל תקופת ההסכם, בהתאם לדירוג ולדרגה 

על פי השכר שהיה משולם לעובד  –בהסכם דירוג ודרגה  במקרה שלא נקבעו
 . ספקעירייה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של ה

 

יפסוק בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית ה כזה, לרבות בכל מקרה שבו במקר .8.5.2
הספק, או מי כי עובד, או עובדים של ודות קיומם של יחסי עובד ומעביד וא

העירייה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מטעמו הינם עובדים של 
 מתחייב הספק לפצות ולשפות את העירייה, מייד לפי דרישתה הראשונה, על 

כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהעירייה תידרש לשלם לכל אדם, תאגיד או גוף 
אשר נשאה העירייה  , לרבות כל ההוצאות המשפטיותורבעקבות פסיקה כאמ

 בגין האמור.
 

לעירייה את ההפרש ספק להשיב יהיה על הלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מב .8.5.3
שהיה מגיע לו, אילו היה בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר 

 עובד העירייה. 

 

הבטחת התחייבויותיו של הספק, כאמור לעיל, ערבים מורשי החתימה של הספק, ל .8.6
 א כל סייג.החתומים בשמו על הסכם זה, באופן אישי  ולל

 

 ביקורת .9

 
רשאים לקיים בכל ידם, יהיו -ה, או כל מי שמונה עלגזבר העירייה וכן, מבקר העירי .9.1

בכל הקשור במתן   ספקת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל העת, בין בתקופ
 השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

 

י החשבונות ובמסמכים של יכללו עיון בספרו , ייתכןביקורת ובדיקה כמתואר לעיל .9.2
ם. ת, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקהקשורים למתן השירותים ספקה

לדרוש הוכחות לתשלום שכר  ו המבקר כאמור, יהיו רשאיםהגזבר ו/אבכלל זה 
 כנדרש. 

 

מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל  ספקה .9.3
ים על ידי רואה חשבון, ככל לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרמידע או מסמך כמתואר 

סיון או הגנת פרטיות יחו  מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות א  ספק. הושישנם ביד
 בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי העירייה.

 

 מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  ספקה .9.4
 י צד שלישי.ומצוי ביד
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 סודיות .10

 
 משמעות המופיעה לצידם:וללמונחים הבאים  ,חוזה זה לצורך .10.1
 

, תכתובת, מסמך, ידיעה(, Know-How) ידע(, Information) מידע כל - "מידע"
"ב כיו אחר דבר וכל מסקנה, דעת חוות, מודל, נתון, תוכנית
 כלבאו  /ו"פ  בע  ובין  בכתב  בין,  השירותים  למתן  הנוגעאו  /ו  הקשור

 .השירותים למתן הנוגעים דרך או צורה
 

טעמו או עובד מ ספקאשר יגיע לידי ה עירייהכל מידע אודות ה -"סודות מקצועיים" 
או קבלן משנה מטעמו או ספק משנה מטעמו או נותן שירותים 

בקשר למתן עצמאי מטעמו )לרבות, עובד של כל אחד מהם(, 
ים או לאחר מכן, השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירות

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י 
 עמו. ו/או כל גורם אחר ו/או מי מט עירייהה

 
ו/או מי מטעמו עשוי להיחשף למידע עליו העירייה להגן, הוא מתחייב  ספקהואיל וה .10.2

 בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן
מתחייב לא לפרסם,   ספקהשירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ה

ל אדם את המידע ו/או הסודות יעת כלהעביר, להודיע, למסור או להביא ליד
 המקצועיים. 

 

כי אין לגלות מידע שהתגלו לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או  ספקידוע ל .10.3
מתחייב לשמור בסוד   ספקאש של נציג העירייה. הלהביאו לידי כל אדם ללא אישור מר

 כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

 

תחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על מ ספקה .10.4
 ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

 

ותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבוי  ספקה .10.5
 .1977 -ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

 
, קבלני משנה או מתכנני משנה של ספקות סעיף זה יחולו גם על עובדיו של ההורא .10.6

 ספקאו על נותני שירותים עצמאיים )לרבות, על עובדיו של כל אחד מביניהם(. ה  ספקה
וכל אחד מן העובדים מטעמו ו/או ספקי משנה ו/או קבלני משנה )ככל שתאושר 

 כנספחסח המצורף להסכם זה ת בנוהעסקתם(, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיו
 . 'א
 

 הפרת הוראות סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  .10.7

 
 קניין רוחני וזכויות יוצרים .11

 
התוצרים )בין שלמים ובין חלקיים( בכל  הבלעדי ה בעל זכויות היוצריםהית העירייה .11.1

זה, כולל על כל מידע שיגיע במסגרת הסכם  ספקהעבודה שיבצע השיווצרו במהלך 
במסגרת העבודה ותיעודו על גבי דיסקטים או כל מדיה אחרת, תוכנות  ספקלידי ה

 ספק"( וההיצירותלהלן: "שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב, מודלים שגיבש וכו' )
בהתאם להסכם   ספקלא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהן, אלא לצורך מתן שירותי ה

 .זה
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 ספקמכל סוג שהוא, כולל מפרט נתונים, תוכנות, צילומים וכו' שרכש ה כל חומר .11.2

)כולל קבצי  עירייה, יהיה רכושו של העירייההשירותים ושבגינו שילם ה ביצועלצורך 
 מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.  עירייהלהעבירו ל  ספקעל האקסל(, ו

 
לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל  ספקפי הסכם זה, ה-שירותים עלבמסגרת ביצוע ה .11.3

האחראי הבלעדי  ספקזכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה ה
וצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה בגין הפרה זו וישפה את העירייה בגין כל הה

 או דרישה בגין הפרה כאמור.
 

 ימשיך לחול ללא הגבלת זמן.אף לאחר תום תקופת הסכם זה וסעיף זה יהיה בתוקף  .11.4
 

להציג את הפרויקט כעבודה  ספקאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של ה .11.5
 בהתקשרויות אחרות שלו. ידו, הן לצרכי פרסום והן לצורך הוכחת ניסיון  -שבוצעה על

 

, קבלני משנה או מתכנני משנה של ספקהוראות סעיף זה יחולו גם על עובדיו של ה .11.6
ותני שירותים עצמאיים )לרבות, על עובדיו של כל אחד מביניהם(, וחובה או על נ  ספקה

לכלול בכל התקשרות כאמור עם גורמים אלה הוראה מפורשת בדבר האור  פקסעל ה
 יפי המשנה שלו.  בסעיף זה על סע

 
 הפרת הוראות סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  .11.7

 
 יגוד ענייניםהתחייבות להיעדר נ .12

 
בעצמו ו/או מי מבין בעלי השליטה בו ו/או מי מבין  אמצהיר ומתחייב כי הו ספקה .12.1

הסכם זה ו/או  נושאי המשרה בו ו/או מי בין עובדיו הנוטל חלק במתן השירותים לפי
ידו ו/או כל נותן שירותים עצמאי מטעמו -משנה שיופעל על ספקכל קבלן משנה או 

של ניגוד עניינים או נושא בגורמים אלה(, איננו נמצא במצב  /)לרבות, כל בעל שליטה ו
)זאת בהתאם להצהרתו  בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים

, וכי יימנע מלהימצא (.  4כחלק ממסמכי המכרז כטופס מס'  שצורפה כחלק בלתי נפרד  
 .חודשים לאחר סיומו 6במצב זה כל תקופת ההסכם וכן לתקופה של 

 

ק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות משך תקופת מתן שירותי החשבות לא יעסוב .12.2
 ניגוד עניינים עם מתן שירותי החשבות לעירייה.

 

אמור של מי מבין הגורמים המפורטים בסעיף בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כ .12.3
תקופת לעיל, בין שקיים במועד חתימת הצדדים על הסכם זה ובין שיווצר במהלך    10.1

ועץ המשפטי של עירייה ויפעל בהתאם לי ספקההתקשרות בין הצדדים, יפנה ה
 להנחיותיו.

ט בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויק ספקבמשך תקופת ההסכם, לא ישתתף ה .12.4
 המוגש למימון העירייה, אלא באישור הממונה בכתב ומראש.

 
 ושאי המשרה לבין מי מביןמצהיר כי אין בינו ו/או בין בעלי השליטה בו ו/או נ ספקה .12.5

נבחרי הציבור בעיריית רהט או עובדי עיריית רהט קשר משפחתי כהגדרת מונח זה 
ר בנספח זה הנו נכון למסמכי המכרז(, וכי האמו 4להסכם זה )טופס מס'  בנספח ה'

אף למועד חתימתו על הסכם זה. בכל מקרה של היווצרות קרבת משפחה כאמור 
פי הסכם זה, יפנה הספק ליועץ המשפטי של העירייה במהלך תקופת ההתקשרות ל

 .ויפעל בהתאם להנחיותיו
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 שנה שלו, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. הפרת הוראות סעיף זה, על סעיפי המ .12.6
 

 חיטוב .13
 

 יהיהא ולנזקים להם ה וזה ומאחריות הסכםפי -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .13.1
ביטוחים כמפורט להלן ובנספח אישור על  תלעשומתחייב  הספק, פי דין-אחראי על

מהווה חלק בלתי נפרד ( ו9בנוסח שצורף למסמכי המכרז )טופס מס' קיום ביטוחים 
 (. "אישור על קיום ביטוחים)להלן: " הסכם זה

 

 .בלבד הספק על יחולו העצמיות וההשתתפויות הביטוחים עלות .13.2

 

 הנם זה בהסכם נדרשיםה הביטוח וסכומי האחריות גבולות, הנדרשים הביטוחים .13.3
 .ולעירייה  לו  הפסד  למנוע  מנת  על  הסיכון  כפי  ביטוח  להסדיר  יהיה  הספק  על.  מזעריים

 

 והבאים העירייה כלפי וףתחל על וויתור בדבר סעיף ירשם הספק שיערוך ביטוח בכל .13.4
 .מטעמה

 

 חוזהלחוק  59בסעיף  כמפורט כפל ביטוח סעיף יחול לא הספק שיערוך ביטוח בכל .13.5
 לגבי פוליסות ביטוח של העירייה  . 1981-התשמ"א הביטוח

 

 לעירייה ימסורכם זה, הוא שהספק מוסכם כי תנאי מוקדם לחתימת העירייה על הס .13.6
 של רישיון בעלתידי חברת ביטוח -א חתום עלאת האישור על קיום ביטוחים כשהו

 . בו הנדרשים הביטוח בסוגי לעסוק ישראל מדינת
 

, ביטוחים קיום על באישור הנקובה הביטוח תקופת תום לפני עבודה ימי 14לפחות  .13.7
 שלו בסיפא מבטחיו ידי על חתום כשהוא לעירייה שוב אותו לעירייה הספק ימציא

 ". ...:תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן אנו מאשרים כי..." הכותרת תחת
 

עירייה הספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה , ימסור הספק ל  אם .13.8
את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על 
עצמו כל עוד הסכם זה בתוקפו וכל עוד לא הסתיימו ההתחייבויות נשוא ההסכם, 

 . מביניהםמאוחר ה
 

או /ו ההסכם תקופת תום לאחר גם מקצועית ותאחרי ביטוח להסדיר מתחייב הספק .13.9
 . דין פי על חוקית חבות לו קיימת עוד כל בתוקף להחזיקוו ידו על העבודות ביצוע

 

מהותי יסודי והווה הפרה של תנאי ת(, על סעיפי המשנה שלוהפרה של סעיף זה ) .13.10
 .,על כל המשתמע מכךבהסכם

 

ינו תנאי מקדמי להתחלת פעילות של על סעיפי המשנה שלו(, ה) זה בסעיף האמור .13.11
אם וככל שתמומש האופציה להארכת  ו/או להמשך פעילותו זה הסכם פי עלהספק 

במקרה  ולמנוע מן הספק את פעילות תזכאי יההת העירייה. תקופת ההתקשרות
האישור שהומצא אינו או ש לפי המועד שצוין לעיל השהאישור כאמור לא הומצא ל

 .זה ונספחיותואם את הוראות הסכם 

 

, אין משום מתן אישור ביטוח כאמור לעיל בהמצאתומוסכם בין הצדדים כי  וצהרמ .13.12
זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  הסכםעל פי  ופטור כלשהו לספק מאחריות

 העירייהלידי  חביטו אישורהתחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת 
של  ווטיב ואחריות כלשהי לגבי היקפ העירייהכדי להטיל על  וכאמור לעיל, אין ב

 .ביטוחה
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 קיום על האישור את לבדוק רשאית תהיה העירייה כי הצדדים בין כםומוס מוצהר .13.13
 . כך לעשות חייבת תהיה לא אך ביטוחים

 

 אי עקב ההסכם יצועב בתחילת עיכוב יחול באם כי, הצדדים בין ומוסכם מוצהר .13.14
, יישא הספק בכל הוצאה או נזק  לפי הסכם זה כנדרש ביטוח הסדרת אי או המצאת

 שיגרם עקב כך . 

 

אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  יהיה ולבד פקהס .13.15
 . ותבפוליס הנקובהההשתתפות העצמית 

 

 האחריות וגבולות יטוחהב סכומי על העולים לנזקים אחראי יהיה לבדו הספק .13.16
 .בפוליסות הנקובים

 

או /ו העירייה כנגד תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל לו תהיה לא כי מצהיר הספק .13.17
 אחרים  ביטוחים  או"ל  הנ  הביטוחים"י  עפ  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  טעמהמ  הבאים

 ורפט בדבר לעיל האמור. כאמור לנזק אחריות מכל העירייה את בזאת פוטר והוא, 
 .בזדון נזק ביצוע של במקרה יחול לא מאחריות

 

, העירייהות ו/או זכוי והפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי .13.18
 ובאופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה ל עירייהיגרמו ליהא הספק אחראי לנזקים שי

העלות כל הא מנוע מליא ו, וההעירייהתביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי 
 .העירייהטענה כאמור כלפי 

 

 העירייה תהיה, בחלקם או במלואם לעיל המפורטות לפי ויבילא עמד הספק בהתחי .13.19
של הספק ועל  ו, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומת, אך לא חייבתיזכא

 בהסדרת הקשורה אחרת הוצאה כל וכןכל סכום שהוא,  וו/או לשלם במקומ וחשבונ
לכל סעד אחר. הזכות לערוך  העירייהשל  הוזאת מבלי לגרוע מזכות ,כאמור הביטוח

 וח במהלך תקופת ההסכם רה של ביטול הביטביטוח במקומו של הספק תחול גם במק
 

 חריות א .14
 

כקבלן עצמאי, על כל   עירייהמצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים ל  ספקה .14.1
או נותני  עובדיומ מי  או ספקבין ה המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד

 אחראי בצורהו/או מי מטעמה, לא יהיו    עירייהוכי ה  עירייהלבין ה  השירותים מטעמו
 כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה. 

 

בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל הבלעדית יישא באחריות  ספקה .14.2
ו רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של סיבה שהיא לגופו א

כל אדם אחר כתוצאה  או לגופו או רכושו של עירייהלרכוש ההעובדים מטעמו, או 
 ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

 

שא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה תילא  עירייהמוסכם בין הצדדים כי ה .14.3
או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של   ספקושו של השהיא שייגרמו לגופו או רכ

אדם אחר כתוצאה או לגופו או רכושו של כל  עירייההעובדים מטעמו או לרכוש ה
 בלבד. ספקישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על ה

 

 פיצוי,נזק,  כל    פי דרישתה הראשונה, בגין  -עירייה, מיד עלמתחייב לשפות את הספק  ה .14.4
רשלנותו, במעשה או מחדל, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים מ

 .הפעלתו של הסכם זהקיפה מכתוצאה ישירה או ע
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 ספקידי ה-לביטול ההסכם עקב הפרתו ע .15

 
סכם הלבטל ה תזכאי העירייהתהיה עם קרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן,  .15.1

, כל זאת דין כל"י פוהן ע הסכם"י עפהן , הכל נזקי תאן הספק ולהיפרע מ ידיתימ
 כדלקמן:

 

ת בהסכם האמורוהיסודיות הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו  ספקה .15.1.1
לאחר שקבל )ארבעה עשר( ימים  14בתוך זה ולא תיקן את ההפרה 

 העירייה.מאת  בכתב התראה על כך

 

לא תיקן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה ו  ספקה .15.1.2
 בכתב לאחר שקבל התראה על כך)שלושים( ימים  30בתוך את ההפרה 

 העירייה.מ

 

צו כינוס נכסים, הספק  או ניתן נגד  קיבל החלטה על פרוק מרצון,    ספקה .15.1.3
בלתי כשיר נעשה  ספקהו שא ספקהאו שהחלו הליכי פשיטת רגל נגד 

 לפעולה משפטית.

 

 וראות הסכם זה פקעולעשות על פי ה ספקהפוליסות הביטוח שהיה על  .15.1.4
שניתנה )עשרה( ימי עבודה ימים לאחר  10לא חידש אותן בתוך  ספקוה
 .התרעה על כך בכתב מהעירייהלו 

 

יבל תמורה כלשהי מהיועצים ו/או הקבלנים ק ספקהוכח כי ה .15.1.5
המועסקים בפרויקט ו/או מכל צד שלישי אחר הקשור בפרויקט או 

 בביצועו.

 

תכנון, כולם או חלקם, ולא שב לספק הפסיק לספק את שירותי ה ספקה .15.1.6
שירותים אלה בתוך שבעה ימים מן המועד שבו נדרש לעשות כן בהודעה 

 ייה.בכתב מטעם העיר

 

להעלאת דרישה ו/או טענה  ספקשמש עילה לילא  זהזה כאמור בסעיף הסכם  ביטול .15.2
 כללובלרבות, תביעת פיצויים כלשהם,    הו/או עובדי  עירייהו/או תביעה כלשהי כלפי ה

 עקב  נזקאו  /ו  עקיף  נזק  זה)ובכלל    נזק  עקב  אם  בין,  הסתמכות  ופיצויי  קיום  פיצויי  זה
, הפסד השתכרות ו/או במוניטין  פגיעה,  ספקל  שנגרם(  הזדמנותאו /ו השתכרות  הפסד

 .אחרת סיבה מכל או, ספקהריווח של 

 

לפי כל  הלעירייאו תרופות אחרות שיעמדו /ול זכויות ליפגע בכ לא זה בסעיףהאמור  .15.3
 דין.

 

יהא זכאי  לאההסכם והפסקת השירותים כאמור בסעיף זה,  ביטולבכל מקרה של  .15.4
לזו ששולמה לו עד לאותו מועד ולזו שהוא לשהי מעבר  לתשלום תמורה נוספת כ  ספקה

 זכאי לה בגין השירותים אשר ביצע עד למועד זה.

 

 היהתיף זה, כאמור בסע ספקהידי -הסכם מחמת הפרתו עלהאת  עירייהה הביטל .15.5
אלמלא )לרבות, מכוח חיובים אחרים(  ספקלקזז מכל סכום שהיה מגיע ל העירייה

ו/או לממש כל בטוחה אחרת  העקב ההפר  ושנגרמו לת  ההפרה סכומי נזק ו/או הוצאו

 .המצויה בידיה העירייה
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  ספק חלופיהעברת הטיפול ל .16

 

 ת כדלקמן:זכאי התהיה העיריי מכל סיבה שהיא בכל מקרה של הפסקת השירותים .16.1

 

לא  ספקהו ,לאחר, כולם או מקצתם, םשירותיהולהעביר את מסור ל .16.1.1
 ;מכל סיבה שהיא, בכל דרך וזאתהכשיל יהיה זכאי להתנגד לכך או ל

 

שסופקו ו/או  שירותיםהעירייה רשאית לעשות שימוש, ללא הגבלה, ב .16.1.2
לא   ספקבהתאם להסכם זה. יובהר, כי ה  ספקהתוצרים שיוצרו על ידי ה

 מימוש זכויות העירייה.של הא זכאי לתמורה או פיצוי כלשהם בי
 

 ול כדלקמן:לפעמתחייב  ספקכאמור לעיל, ה השירותיםשל הפסקת במקרה  .16.2

 

עירייה, לאלתר ומיד עם קבלת דרישתה הראשונה, את כל ימסור ל .16.2.1
המידע ו/או המסמכים ו/או האסמכתאות ו/או החשבונות הנוגעים 

 מידע המצוי על גבי מדיה מגנטית(; למתן השירותים )לרבות, כל

 

אחר אשר ייבחר על ידי העירייה, בכל   ספקפעולה עם העירייה ועם    ישתף .16.2.2
רת האחריות לגבי מתן השירותים ו/או הפרויקט בכללותו, הקשור להעב

 אחר כאמור; ספקויבצע העברת תפקיד מסודרת ל

 

 . סכם זה, תהווה הפרה יסודית של הספקידי ה-הפרת הוראות סעיף זה על .16.3

 

 שונות: .17

 

 קיזוז ועכבון .17.1

 

מהכספים המגיעים לספק כל סכום המגיע העירייה תהא זכאית לקזז  .17.1.1
 מסמכי החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא. לה ממנו, בין על פי

 

ו/או זכות קיזוז מכל סוג שהן בכל עניין  ןלספק לא תהיה זכות עיכבו .17.1.2
 1974-תשל"הלחוק הקבלנות, ה 5הקשור בחוזה זה, והוראות סעיף 

לא יחולו ביחס  1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 53וסעיף 
 סודית של חוזה זה. לספק. הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה י

 
הספק מצהיר במפורש כי כי הוא לא יעכב בידיו בשום מקרה ונסיבות 
כל חלק מהשירות ו/או כל מסמך ו/או כל ציוד ו/או כל תוכנה ו/או כל 

ביצוע  נתונים שניתנו לו על ידי העירייה ו/או שהגיעו לידיו לצורךקובץ 
ל זה על כל זכות חוזה זה והוא מוותר על כל זכות עכבון כאמור ובכל

עכבון המוקנית לו על פי כל דין. הספק מתחייב שלא לבצע ולא לדרוש 
 .ביצוע עכבון כאמור ומתחייב שלא לבקש כל צו שיפוטי בדבר עכבון

 

 חוזה ממצה .17.2

 

מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה משקף נכונה את המוסכם והמותנה  .17.2.1
ת, פרסומים, ביניהם במלואו וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחו

הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות בכתב או בעל פה שאינם 
 נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו קודם לחתימתו על ידי העירייה. 
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ה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף כמכל ויתור או הס .17.2.2
אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק יהא מנוע מלהעלות 

 טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. כל

 

מוסכם בזה במפורש כי הספק לא יוכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל בבית  .17.3
או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או סעד /ו  משפט ו/או בבית דין כלשהו, צווי ביצוע בעין

על ידו הצהרתי, זמניים או קבועים בקשר לחוזה זה ו/או לביצועו ו/או לאי ביצועו 
ו/או על ידי גורם אחר. הספק מסכים כי הוא יוכל לתבוע את העירייה ו/או כל צד ג' 

 אחר בקשר לחוזה זה ו/או בקשר לשירות רק לסעד כספי..

 

 התיישנות חוזית .17.4
 

למרות האמור בכל דין, תביעות שיש לספק או מי מטעמו כנגד העירייה  .17.4.1
לוש שנים ממועד או מי מטעמה, בקשר עם חוזה זה, יתיישנו בתום ש

 המוקדםהיווצרות העילה או ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים, לפי  
 בין השניים.  

 

יעתה בהספק מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי ק .17.4.2
 19של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף  

 . 1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח

 

עיף זה כדי למנוע מן הספק להגיש כנגד העירייה הודעת אין באמור בס .17.4.3
צד שלישי בתביעות שהוגשו נגדו בקשר עם חוזה זה, אף לאחר תקופת 

 ההתיישנות המקוצרת לפי סעיף זה.
 

 לחוזה זה מתחייבים לפעול בביצוע חוזה זה תוך שיתוף פעולה מלא. הצדדים .17.5

 

 חילוקי דעותיישוב  .17.6
 

דדים בכל הנוגע לחוזה זה או הנובע במקרה של חילוקי דעות בין הצ .17.6.1
 ממנו, ינסו הצדדים להגיע להבנה באמצעות ראש העירייה ומנהל הספק. 

 

עירייה באופן לא הגיעו הצדדים להבנה, יפעל הספק על פי הנחיות ראש ה .17.6.2
מלא, מבלי לפגוע בזכותו לקבל סעד באמצעות הליך שיפוטי אשר יסיים 

אות חוזה זה באשר לסעדים לוקת והכל בכפוף לכל יתר הוראת המח
 אשר הספק רשאי לבקשם.

 
למען הסר ספק, יודגש כי הספק לא יהיה זכאי בשום מקרה ונסיבות  .17.6.3

כל רכוש, ציוד, מידע  לבקש צו מניעה זמני ו/או קבוע ו/או לעכב בידו
 .וכל דבר אחר השייכים לעירייה, והוא יהיה זכאי לסעד כספי בלבד

 

ם תינתן לעירייה הוראה מאת משרד הפנים ו/או כל מוסכם בזאת בין הצדדים כי א .17.7
גורם סטטוטורי אחר ו/או תיווצר כל מניעות חוקית או אחרת לביצוע חוזה זה, תהא 

ידי סיום וגמר באופן מיידי, ויחולו הוראות הסכם העירייה רשאית להביא חוזה זה ל
 דדים.זה לעיל בנוגע לסיום ההתקשרות בין הצ

 

של העירייה על כל זכות מזכויותיה על פי חוזה זה לא יהיה כל הסכמה ו/או ויתור  .17.8
 בהם כדי לגרוע מזכות העירייה לשוב ולדרוש את מימוש זכותה כאמור בכל עת.
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ק וליישם הצעות העשויות להביא לתוספת הכנסות העירייה תהיה רשאית לבדו .17.9
לה מלא יפעל ליישומן המהיר תוך שיתוף פעולעירייה או להקטנת הכנסותיה והספק 

 עם העירייה.

 

בתי המשפט המוסמכים לדון בכל הנובע מחוזה זה, הינם בתי המשפט המוסמכים  .17.10
 מבחינה עניינית, אשר מקום מושבם הוא בעיר באר שבע.

 

כי ביצוע השירות על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב  הספק מצהיר .17.11
ם וכי הוא ימנע מלקבל על עצמו רסים או חשש כלשהו לניגוד אינטרסישל ניגוד אינט

בעתיד ביצוע עבודות שיש להן נגיעה כלשהי לשירות ו/או חשש כלשהו לכך שיקלע 
 למצב של ניגוד אינטרסים.

 

 ידי מורשי החתימה מטעם העירייה. -חתימתו על הסכם זה ייכנס לתוקפו עם .17.12

 

במכתב למשנהו, לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או כל הודעה שישלח צד אחד  .17.13
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

 )שבעים ושתיים( שעות לאחר שיגורה מבית דואר בישראל. 72שהתקבלה 

 

 עות כתובות והוד .18

 

 הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם.  כתובות .18.1

 

ט הודעות שיש לרשמן כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם זה, למע .18.2
 ביומן העבודה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: 

 

משלוח מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו  .18.2.1
ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה  את ההודעה כמגיעה

 בדואר. 

 

משלוח באמצעות פקסימיליה, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה  .18.2.2
 תוך יום עסקים אחד ממועד משלוחה.ב

 

 ה ליעדה במועד המסירה. במסירה ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיע .18.2.3
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 ספקה  עיריית רהט

העירייה, גזבר העירייה באמצעות ראש 
 .לעיריית רהטוהחשב המלווה 

החתימה מטעמו ה"ה  מורשיבאמצעות  
 __________ ת.ז. ____________
 ו______________ ת.ז. ____________. 

   
 אימות חתימה  אימות חתימה

   
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה 

 בשם עיריית רהט
חתימה הריני לאשר את חתימת מורשי ה 

 ________________ בע"מבשם 

   
 , עו"ד______________  שרון שטיין, עו"ד

   יועמ"ש לעיריית רהט
 תאריך: ________  ______תאריך: __
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 נספח א' להסכם למתן שירותי חשבות חינוך

 
 תחייבות לשמירת סודיותה

 
 מתחייב בזאת כדלקמן:אני הח"מ, _____________ ת.ז. _______________ מאשר, מצהיר ו

 
 "(. הספקכ_______________ אצל __________________ )להלן: "אני משמש/ת  .1
 
שפורסם  4/2019ההתחייבויות הכלולות בו, ניתן במסגרת מכרז פומבי תצהירי זה, וכן כל  .2

"( ההליךרהט )להלן: "ב (2019)ידי עיריית רהט בעניין קבלת שירותי חשבות לחינוך -על
עיריית רהט שאמור עבור תימת העירייה על הסכם למתן שירותי חשבות לחינוך וכתנאי לח

 "(. כםההסלהיכרת בין העירייה לבין הספק )להלן: "
 
הריני לאשר כי קראתי את מסמכי המכרז וההסכם, וכל האמור בהם ותוכנם ידוע לי והוא  .3

ו/או תוכן מסמכי  ר הבנת ההליךמובן לי היטב, ואין לי כל טענה ו/או דרישה בנוגע לחוס
 ההליך ו/או הנדרש ממני לעניין הצהרתי זו.  

 
 ה הלמשמעות המופיעה לצידם:ידוע לי כי לצורך התחייבותי זו, למונחים הבאים תהי .4

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

ב הקשור ו/או הנוגע למתן וכל דבר אחר כיו"נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה 
 השירותים, בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך הנוגעים למתן השירותים.

 
כל מידע אודות העירייה אשר יגיע לידי הספק או עובד מטעמו או קבלן   -ם"  "סודות מקצועיי

 משנה מטעמו או ספק משנה מטעמו או נותן שירותים עצמאי מטעמו )לרבות,
מהם(, בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן עובד של כל אחד 

מידע אשר   השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
 יימסר ע"י העירייה ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

 
זולת הנוטלים הריני להתחייב זאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם,  .5

  -רותים המסופקים על ידי הספק, כל מידע ו/או סוד מקצועי )כהגדתרם לעיל(חלק בשי
לידיעתי מידי עיריית רהט ו/או מי מטעמה ו/או אשר יגיע  -ניהולי, כספי או כל מידע אחר 

בקשר אליה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם המידע הגיע בקשר עם עשיית מתן השירותים 
 . אי המכרז ובין אם לאונשו

 
הריני להתחייב בזאת שלא למסור פרטים כלשהם על מתן השירותים, תוכנם או היקפם  .6

 של העירייה. מ"ש תב לקבל פרטים אלה על ידי היועלאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכ
 

הריני להתחייב בזאת, שלא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים אלא  .7
 א המכרז, ולמטרה זו בלבד.רת  מתן השירותים נשולמט

 
הריני להתחייב בזאת לשמור בהקפדה על כל מידע ו/או סוד מקצועי )כהגדרתם לעיל( אשר  .8

 לידי, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. הגיע
 
 אמת.  -הריני לאשר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל  .9

 
  _______________ 

 מות חתימהאי
 

הריני לאשר כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________, עו"ד, מר/גב' _____________, 
ופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה להצהיר אמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה המוכר/ת לי בא

 דלעיל, וחתם/מה עליה בפני.לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 
 

 _______________, עו"ד  
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 מסמך ג 
 

 מפרט שירותים
 שירותי חשבות לחינוך 

 4/2019מכרז מס' 
 
 

צוות העובדים שנדרש במסגרת הליכי המכרז וההסכם כל דת העמהשירותים כוללים את  .1
במועדים הקבועים , מנהל משרד חשבות, רשם גני ילדים(, החשבות המצורף לו )מנהל צוות

 .שם

 

)כהגדרתם בהליך המכרז(, יינתנו במסגרת הזמן הקבוע לנתינתם, כאשר  שירותים החשבות .2
 משרדי עיריית רהט. העובדים שאמורים לספק את השירותים, יבצעו זאת ב

 
 יכללו לכל הפחות, את המרכיבים הבאים: , "חינוך חשבות שירותי" או" השירותים" .3

 

ם, זאת בכל הנוגע לניהול למזכיריהדרכה  על מזכירי בתי הספר, וכן מתן  ניהול, פיקוח   .3.1
 מעקב אחרי פעילותם;העצמי של בית הספר, וכן, 

 
 "ס וכיו"ב; מנב"ר, עוש"ר, מיתמערכות המחשוב של משרד החינוך, כגון:  הפעלת .3.2

 

 ;ר לימודשכ וחישובי החינוך מערכת של התקנים חישוב .3.3

 

 ; ת הניהול הפיננסית של העירייה על מרכיביה השוניםבמערכ שימוש .3.4

 

 .חינוך מוסדות של הפעלה אישורי והפקת, שירות רמת וחותד הכנת .3.5

 

י ההעסקה של העובדים במערכת החינוך בעיר רהט )הן עובדי ומעקב אחרי תנא  בדיקה .3.6
 הוראה והן עובדי מנהלי(, ובדיקת שכרם. 

 
החוקים והסכמי השכר הקיבוציים החלים על העסקת עובדים במערכת החינוך   יישום .3.7

 (;מינהלעובדי )הן עובדי הוראה והן 
 

נוך בעיר רהט, בישיבות עבודה ובפגישות מקצועיות הנוגעות למערכת החי השתתפות .3.8
 לרבות, הכנת חומר רקע לפגישות כאמור ומעקב אחרי יישום החלטות בפגישות אלה; 

 
העיר ואני צוותו, הממונה על  ראששוטפת מול גורמי העירייה השונים, כגון:  עבודה .3.9

 גזברותאנשי אגף החינוך בעירייה, גזבר העירייה ואנשי תיק החינוך בעירייה ו
 ;העירייה של המשפטי היועץ, העירייה מבקר, העירייה

 

הליכי  אחרי דיווחו בקרה, מעקבברישום תלמידי גני הילדים בעיר, וכן,  טיפול .3.10
 במסגרת הרישום כאמור, לרבות, שינויים ומעברים של תלמידים ממקום למקום; 

 מעקב אחרי רישום גני הילדים – בתקצי מיקסוםסעיף 
 

 תקציבי/פיננסי אחרי קולות קוראים.  מעקב .3.11
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)הן מהעיר רהט למקומות מחוץ לעיר,   הסעת תלמידי חינוך מיוחדמעקב וטיפול אחרי   .3.12
 והן בתוך העיר(, לרבות, התחשבנות עם רשויות אחרות;

 
ומעקב אחרי  (יםלרבות, ליווי העירייה בהכנת קולות קורא) הכנסות מחינוך מיקסום .3.13

 עירייה.התהליכים לשם מיקסום הכנסות כאמור, דיווח ועדכון גזבר ה

 

ות הנוגעות למערכת החינוך בעיר רהט, בישיבות עבודה ובפגישות מקצועי השתתפות .3.14
 לרבות, הכנת חומר רקע לפגישות כאמור ומעקב אחרי יישום החלטות בפגישות אלה; 

 

 לביצוע הפעולות הבאות:  ספק, יידרש הלעילור מכא שירותי חשבות החינוך ך מתןלצור .4

 

הכנת דוחות חודשיים, רבעוניים על הכנסות והוצאות בחינוך, של תזרים מזומנים של  .4.1
 כנת דו"ח רבעוני על השימוש בכספי החינוך.חשבון החינוך, וכן ה

 

בבתי הספר, וכן בקשות לקבלת רישיונות הפעלה הכנת דוחות ואישורים לרמת שירות   .4.2
דות החינוך בעיר, הכנת המלצות לאופן העלאת רמת השירות בבתי הספר למוס

 התיכוניים.

 

, עריכת בקשות והגשתם למשרד החינוך בגין רווחה חינוכית ושיקום שכונות .4.3
 של מתי"א וחינוך מיוחד. תהצטיידו

 

 וה, גזבר העיר, וראש העיר.הכנת דו"חות ככל שיידרשו ע"י החשב המלו .4.4
 

 הספר בעירייה. כולל ישיבות עם מנהלי בתי הספר. עריכת תקנים לכל בתי .4.5

 

בדיקת אכלוס גני הילדים, והתקציבים של גנים אלה, לרבות תקציב ההוצאות, והשכר  .4.6
ההכנסות, וכן, טיפול בכל הליכי הרישום של ילדי העיר לגני העיר ומעקב אחרי לעומת  

 בהתאם להנחיות משרד החינוך. הרישום כאמור

 

 בל לבתי הספר מול התלמידים בפועל בבתי הספר.בדיקת השכל"מ המתק .4.7

 

בדיקת ההתאמות הנדרשות במערכת החינוך למתחייב מהפעלת תוכנית עוז לתמורה,  .4.8
 .   אופק חדש וכו'

 

בדיקת הוצאת התקציבים המועברים לבתי הספר אשר בניהול עצמי, והשימוש  .4.9
 בכספים אלה.

 

 ביצוע תשלומים לספקי חינוך.ניהול מעקב תקציבי אחר ניצול תקציבי  החינוך, ו .4.10

 

ניהול מעקב אחר העברות הכספיות לעירייה ע"י משרד החינוך, ורישומם בספרי  .4.11
 הרשות.

 

ייה ובדיקת התקן בחינוך ע"פ מפתחות שנקבעים מעת לעת הכנת תקציב החינוך בעיר .4.12
קת רישום דוחות מית"ר בספרי הרשות, דיווח ע"י משרד החינוך, מעקב, בקרה, ובדי

 נות מול המשרד. והתחשב

 

, לרבות אישור כל הגמולים לאור תקנון וחינוך בקרה מלאה של שכר עובדי הוראה .4.13
 בהסכמי שכר קיבוציים ארציים של המורים.שירות עובדי הוראה, בקיאות מלאה 
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פר לאור ההסכמים בקרה מלאה של שכר עובדי מינהלה במחלקת חינוך ובבתי הס .4.14
 .99סכם קיבוצי מרץ י שירות והנאהקיבוציים, אוגדן ת

 

מתן אישור בכתב חתום על ידי רו"ח, מיד עם סיום כל רבעון, המאשר כי השכר ששולם  .4.15
ן  בוצע ללא חריגה וחושב בהתאם להוראות הדין לעובדי ההוראה לאותו רבעו

 וההסכמים הקיבוציים החלים.

 

ת החינוך וההנדסה בכל הקשור להגשת בקשות לבנייה עבודה בתיאום עם מחלקו .4.16
 חדשה.

 

מעקב אחרי תשלום שכר לימוד תלמידי חוץ, ותביעת שכר לימוד תלמידי חוץ של  .4.17
 רשויות אחרות.

 

ההעברות לחשבון החינוך והוצאת כספים אלה ממנו, תוך מתן בדיקה חודשית של  .4.18
 דיווח חודשי לגזבר העירייה לגבי השימוש בכספים אלה.

 

צורך הכנת תביעות ו/או חוות בדיקת העברות משרד החינוך עבור הסעות, ובמידת ה .4.19
 דעת מקצועיות בעניין זה.

 

ך לעירייה מצד אחד, בדיקת מפעל ההזנה, ומעקב אחרי דיווחים והעברות משרד החינו .4.20
 והעברות בתי הספר לקופת העירייה מצד שני, כולל התאמות בין מערכים אלה.

 

והכנת כל  ואה חשבון מפורטת לכל עניין שנדרש במערכת החינוךהכנת חוות דעת ר .4.21
חוות דעת רואה חשבון או כל דו"ח מיוחד שיידרש על ידי עיריית רהט ו/או מי מטעמה 

 והקשור למערכת החינוך.

 

הכנת "אישורי רואה חשבון" למיניהם ככל שיידרשו על ידי העירייה או על ידי גופים  .4.22
 בים לעירייה.או צדדים אשר מעבירים תקצי

 

שרדי  ממשלה אחרים בקשר למערכת החינוך ייצוג העירייה מול משרד החינוך ומ .4.23
 בעיר לפי הצורך.

 

בות הכנת ניירות עמדה, ליווי העירייה בכל תהליך משפטי הקשור למערכת החינוך, לר .4.24
 הכנת חוות דעת, תצהירים, תחשיבים והופעה בבתי משפט לצורכי האמור וכו'.

 

בנספח השירותים  ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל, והאמורלמען הסר כל  .5
המצורף להליך זה, משלימים זה את זה, והיקף שירותי החשבות הנו במצטבר לאמור בשני 
המסמכים.  הוראות סעיף זה כוללות גם פרויקטים חדשים שייכנסו מעת לעת ביוזמת משרד 

 .החינוך. מעקב תקציבי. פיננסי
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 ' מסמך ד
 נק'( 40מרכיב האיכותי )אופן ניקוד ה

 
 הערות מקסימום שיטת הניקודופן/א ידהאמת מ מסד

נוסף במתן ניסיון   .1
שירותי חשבות 

 לרשויות מקומיות.
 
ה ז ביכר ןיגב דוקינה

רשויות יינתן בגין 
 נוספותמקומיות 

מן אשר מקבלות 
המציע שירותי 

מעבר חשבות חינוך, 
לנדרש בתנאי  ובנוסף

 9.3הסף שבסעיף 
להזמנה להציע 

 הצעות למכרז.
 

על בסיס   הניקוד יינתן
כפי  שירותיםהתיאור 

שיהיה בתצהירי 
-הניסיון שיצורפו על

טופס ) ידי המציעים
 הנספחו (6מס' 

כאמור  6לטופס מס' 
 ן(.של המזמי אישור)

 

עבור כל רשות 
 נוספתמקומית 

מעבר לתנאי הסף לה 
סיפק המציע שירותי 
 חשבות חינוך

, תינתן כוללים
אחת  (1)נקודה 

 .נוספת
 

שרותי "מובהר כי 
 ינוךחחשבות 

מתן עניין ל" כוללים
לפי  הניקוד יהיה

 9.3.2הגדרה בסעיף 
להציע להזמנה 

הצעות למכרז )מתן 
טן רותים במגוון קשי
, לא תר מן הנדרשיו

ייחשב כמתן 
מתן שירותים לצורך 

 הניקוד
 

רשות ניקוד מלא יינתן עבור   נק' 51
מקומית שהיקף השירותים 
שניתן לה עומד בשלושת 

המפורטים בסעיף התנאים 
 : טברבמצ .39
 
הרשות המקומית היא  .א

עירייה או מועצה 
 מקומית;

השירותים ניתן בכל  .ב
, 2016ם אחת מן השני

)כל שנה  2018, 2017
 מלאה(;

של ההיקף השנתי  .ג
השירותים בכל אחת מן 

 225שנים הוא מעל ה
 אש"ח )לא כולל מע"מ(;

 
במקרה שבו לא מתקיים 

 משלושת התנאים אחד
 (1/2הנ"ל: תינתן חצי )

 . נקודה
 

במקרה שבו לא מתקיימים 
מבין שלושת  שניים

 (1/4התנאים: תינתן רבע )
 נקודה. 

 
במקרה שבו לא מתקיים אף 

 יינתן ניקוד כלל.לא  –תנאי 
צוות ניקוד מנהל   .2

 החשבות
 

הל הניקוד עבור מנ
צוות החשבות יהיה 
בהתאם לחומר 

ף להצעה רשיצו
)קורות חיים, מכתבי 
המלצה, אסמכתאות 
 בדבר השכלה

 וניסיון(. 

שני על תואר ב
 :בראיית חשבון

 נק' 1
 

 שנות ניסיון 6מעל 
מתן שירותי ב

 :חשבות חינוך
 . נק' 1
 

 שנות ניסיון 8מעל 
מתן שירותי ב

 :חשבות חינוך
 .נק' 2
 

מנהל צוות החשבות 
הוא אחד השותפים 

ת מניואו בעלי ה
 במציע:

  נק' 1
 
 

המוצע צוות החשבות מנהל  נק' 4
למציע  בגינו יינתן הניקוד

הזוכה, יהיה חייב להיות 
מועסק בפרויקט, וכל שינוי 
בזהותו תהיה לאחר קבלת 

העירייה ר גזבאישור 
 .ובהתאם להוראות החוזה

 
הניסיון בעבודה ייחשב רק 

קבלת כניסיון שנצבר לאחר 
)ולא רישיון ראיית החשבון 

 .תקופות שלפני כן(
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رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

משרד ניקוד מנהל   .3
 החשבות

 
הל הניקוד עבור מנ

ת החשבות יהיה צוו
בהתאם לחומר 

ף להצעה רשיצו
)קורות חיים, מכתבי 
המלצה, אסמכתאות 
בדבר השכלה 

 וניסיון(.

בעל תואר שני 
ראיית חשבון או ב

 :בכלכלה
 .נק' 1
 

שנות ניסיון  4מעל 
בעבודה בתחום 
שירותי חשבות 

 :חינוך
 .נק' 1
 

שנות ניסיון  6מעל 
בעבודה בתחום 

חשבות שירותי 
 החינוך:

 נק' 2
 

שנות ניסיון  8מעל 
בעבודה בתחום 

חשבות שירותי 
 החינוך:

 נק' 3
 

ודה עם  ניסיון בעב
 רשות מקומית אשר
בתי הספר העל 
יסודיים מופעלים 

 בניהול עצמי:
 נק' 1
 

ניסיון בעבודה 
בתחום שירותי 
חשבות החינוך עם 
עירייה שמספר 

)גנ"י + למידים הת
 -בי"ס( הוא מעל ל

 תלמידים 10,000
אחת בלפחות )

, 2017, 2016ם השני
2018) . 

 נק' 1
 

ניסיון בעבודה 
בתחום שירותי 
חשבות החינוך עם 
עירייה שמספר 

)גנ"י + למידים הת
 -בי"ס( הוא מעל ל

 תלמידים 20,000
אחת בלפחות )

, 2017, 2016ם השני
2018) . 

 נק' 2
 

ניסיון בעבודה 
בתחום שירותי 

העובד הסוציאלי המוצע  נק' 8
יינתן הניקוד למציע בגינו 

כה, יהיה חייב להיות הזו
מועסק בפרויקט, וכל שינוי 
בזהותו תהיה לאחר קבלת 
אישור העירייה ובהתאם 

 .להוראות החוזה
 

הניסיון בעבודה כעו"ס 
ייחשב רק כניסיון שנצבר 

הרישום בפנקס  לאחר
העובדים הסוציאליים )ולא 

 תקופות שלפני כן(. 
 

 הערה:
עניין הניקוד בסעיף זה, ל

ניסיון עבודה בעיריית רהט 
 .יחשבלא י
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חשבות החינוך עם 
עירייה שמספר 

)גנ"י + למידים הת
 -בי"ס( הוא מעל ל

 תלמידים 30,000
אחת בלפחות )

, 2017, 2016ם השני
2018) . 

 נק' 2
רשם גני ניקוד   .4

 (הילדים
 

רשם גני הניקוד עבור  
יהיה לדים הי

בהתאם לחומר 
ף להצעה רשיצו

)קורות חיים, מכתבי 
המלצה, אסמכתאות 
בדבר השכלה 

 וניסיון(.

 :תואר אקדמיבעל 
 .נק' 1
 

 שנות ניסיון 3מעל 
עבודה בתחום ב
תלמידים ישום ר

 :דיםני יללג
 .נק' 1
  

 שנות ניסיון 5מעל 
 :ת מזכירותעבודב
 .נק' 1
 

ת ישליטה בערב
ה , כתיבשיחה)

ברמת שפת  וקריאה
 אם(:

 נק' 1
 

-הפרא םיהעובדל אחד מן כ  ודותנק 4
יינתן  םבגינ םירפואי

הניקוד למציע הזוכה, יהיה 
חייב להיות מועסק 
בפרויקט, וכל שינוי בזהותו 
תהיה לאחר קבלת אישור 
העירייה ובהתאם להוראות 

 .החוזה
 

הניסיון בעבודה בתחום 
יון שנצבר ייחשב רק כניס

לאחר הרישום לפי חוק 
הסדרת העיסוק במקצועת 

)ולא תקופות  הבריאות
 שלפני כן(. 

ראיון עם הצוות    .5
והערכה  המוצע
 כללית

הניקוד המקסימאלי 
יינתן בהתאם 

 לחלוקה הבאה: 
 

ות צומנהל 
 ;נק' 2: עד החשבות

 
רד מנהל מש

 נק' 4עד החשבות: 
 
 2עד   שם גני ילדים:ר

 נק'
 
 

הוראות לפי איון ייערך יהר נק' 8
להזמנה  12.3.3שבסעיף 

 להציע הצעות למכרז. 
 

חובה על נציג המציע, מנהל 
, מנהל המוצע  צוות החשבות

המוצע  משרד החשבות
להתייצב ורשם גני הילדים, 

 לראיון שיתואם.
 

ציג נשל אי התייצבות 
המציע ו/או מי מן העובדים 

יא למתן ניקוד תב המוצעים
 " בגין אותו עובד. 0"
 

התייצבות מנהל אי , בנוסף
המוצע, בות משרד החש

 .נק' 2תביא להפחתה של 

 
 : הערה

 נק'( 3)ת ניקוד לעניין הפחת 9.4.3מת לב המציעים להוראות סעיף תשו
  .2018בשל היעדר דו"ח כספי מבוקר לשנת 


