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 _____ תימת המציע: ___________ח
 

 
 80וך מת 1וד מע

 بـلـديـة رهـــط

 ט רה  עיריית
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 (2397ללא  רת. גמס.  רכש/שירותים)

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת 2עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 וכן עניינים : ת14/2020מכרז 
 

 עמ'  מסמך א': הזמנה להציע הצעות למכרז 
   
 5  לוחות זמנים וטבלת תיוג 
    
 8  ראות כלליות וה .1
  8 עות למכרז צהזמנה להציע ה 1.1 
  8 ש הנדרמהות השירות  1.2 
  9 לזוכה ותקציב העירייה התמורה  1.3 
  9 מסמכי ההליך  1.4 
  10 שיטת הבחירה בהצעה הזוכה 1.5 
  10 למתן שירות אישי  חוזה 1.6 
  10 יות היעדר בלעד 1.7 
  10 ת זכויות העירייה שמיר 1.8 
    
 10  דרותגה .2
    
 12  תחולת הפרויקט  .3
    
 12  ת ההתקשרות ופתק .4
    
 13  כה זוה  ה לביןהעיריין בי  החוז  ם לחתימתאינת .5
  13 שר מטעם הזוכהפרטי איש ק 5.1 
  13 ערבות להבטחת חיובי הזוכה )"ערבות ביצוע"(  5.2 
  14 בוטל 5.3 
  14 פרטי חשבון בנק לתשלום  5.4 
  14 ביטוח אישור קיום  5.5 
  14 צעה הזוכההצהרה בדבר תוקף הה 5.6 
  14 עניינים היעדר ניגוד   – עירייהועמ"ש השור ייא 5.7 
  14 ל זכייה בשל אי חתימת חוזהביטו 5.8 
    
 15  ם זמני לוחות .6
  15 מכירת מסמכי המכרז  6.1 
  15 ביצוע רישום מוקדם 6.2 
  16 שאלות הבהרה  6.3 
  17 הגשת ההצעות למכרז  6.4 
  18 ם שינוי לוחות הזמני 6.5 
    
 19  ראות כלליות וה .7
  19 המכרז כי מסמ 7.1 
  19 ים אישור הבנת תנא 7.2 
  19 תנאי המכרז י נויש 7.3 
  20 מידע המסופק למציעים  7.4 
    
 20  הגשת ההצעות .8
  20 התאמה לתנאי המכרז  8.1 
  20 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 8.2 
  20 הצעה חתומה  8.3 
  21 מסמכי המכרז אופן הגשת  8.4 
  22 הצעהתוקף ה 8.5 
  22 בדיקת ההצעות  8.6 
  22 תפים במכרזתן עם המשתומא שמ 8.7 
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 (2397ללא  רת. גמס.  רכש/שירותים)

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת 3עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

     
 23  תנאי הסף להשתתפות בהליך  .9
  23 אזרחות או תושבות בישראל  9.1 
  23 בוטל 9.2 
  24 קודם במתן שירותי פרסום  ניסיון 9.3 
  25 מינימאלי מחזור כספי  9.4 
  26 חי"סק העדר רישום הערת "ע 9.5 
  26 ערבות הצעה 9.6 
  27 יןפי ד -על אסמכתאות 9.7 
  28 פי דין -הצהרות על 9.8 
  29 בוטל 9.9 
  29 אסמכתא אודות ביצוע רישום מוקדם 9.10 
  29 מסמכי המכרז  רכישת אודות  כתאאסמ 9.11 
  29 סף ה יה בתנא ידעמסמכות לבחינה מחודשת של  9.12 
    

 29  יש לצרף להצעה מסמכים ונתונים ש .10
  29 איש  פרטי 10.1 
  30 בוטל 10.2 
  30 בוטל 10.3 
  30 פרופיל של המציע  10.4 
  31 בוטל 10.5 
    

 31  להצעות והשלמת מסמכים  בהרותמתן ה .11
    

 32  הצעות למכרז בדיקת  .12
  32 כללי  12.1 
  32 הצעה הכספיתה אופן בדיקת 12.2 
  33 שונותהוראות   –ספית צעה הכהה 12.3 
    

 34  הבחירה בין ההצעות .13
  34 שיקול דעת ועדת המכרזים 13.1 
  35 בחירה על דרך של הגרלה  13.2 
  35 תיקון טעויות 13.3 
  35 תעוהצפסילת  13.4 
  36 כרז ה במהזוכ 13.5 
  36 יחידה  עההצ 13.6 
  36 במדרג  יהמציע השנ םרות עקשהת 13.7 
  36 םגיסיי 13.8 
  36 סמכות ראש העיר במקרים מיוחדים 13.9 
  37 חוזהה 13.10 
  37 זכות העיון בהצעה הזוכה  13.11 
    

 37  לליים תנאים כ  .14
  37 החל הדין  14.1 
  37 ייחודית  תניית שיפוט 14.2 
  38 הליך ב השתתפותהוצאות  14.3 
  38 עתחילת ביצו ך או דחייתביטול ההלי 14.4 
  38 שיקולים תקציביים 14.5 
  39 הצעה בודדת  -ההצעה  14.6 
  39 קביעה נוגדת של בית משפט מוסמך 14.7 
  39 הודעותואופן משלוח  כתובות הצדדים 14.8 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת 4עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

   הצעות נה להציע ים להזמנספח טפסים
 41 עה ההצוטופסי   הנ הזמי האתנ תבנר השואי 1טופס מס' 
 43 ווך י תידמ םותשל אי הצהרה בדבר  2טופס מס' 
 44 תאגיד חתימה מטעם  זכויות אישור  3 טופס מס'
 45 ר עבון  יסי בדבר נ היר צת 4טופס מס' 
 47 אישור רואה חשבון  5 טופס מס'
 49 ערבות בנקאית )להצעה(  6טופס מס' 

 50 יים ים ציבור ק עסקאות גופ תצהיר לפי חו 7פס מס' וט
 51 בת משפחה רקו/או  םיהרה בדבר היעדר ניגוד עניינ צה 8 מס'פס וט

 58 בודה דיני הע רה עלהצהרה בדבר התחייבות הספק לשמי 9טופס מס' 
 60 וייפוי כוח רשעה פלילית ר היעדר התצהיר בדב 10' טופס מס

 63 לות עם מוגב ת לאנשים  שוויון זכויו  הצהרה לפי חוק 11טופס מס' 
 65 ת כספי צעהס הפטו 12ס' ס מטופ

 68 יצוע( ערבות בנקאית )ב  13ס' מ פסוט
 69 לתשלום פרטי חשבון בנק  14טופס מס' 
 70 בוטל 15טופס מס'
 71 ה עיריי עם ה זהחולחתימה על ה  הצהרה כתנאי 16טופס מס' 

 72 וקדם ישום מר  טופס 17מס'  פסטו
   
 73 ה וכלז העירייה  בין חוזה  סמך ב' מ
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת 5עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 ומעקב אחרי הגשת מסמכיםטבלת תיוג  -  14/2020מכרז 
 

 לוחות זמנים לניהול ההליך 
 

 מנה בהזסעיף  שעה תאריך  עהאירו מסד
 6.1.1 10:00 4.1.2021 כי המכרזהתחלת מכירת מסמ 1
 6.2.1 13:00 20.1.2021 ם סיום רישום מוקד 2
 6.3.1 13:00 20.1.2021 הבהרה ת לושאמשלוח ן לחרומועד א 3
 6.1.1 13:00 25.1.2021 המכרז סיום מכירת מסמכי  4
 6.4.1 13:00 27.1.2021 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5
 

 רז.  פופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכקובים לעיל, כחות הזמנים הנאת כי לור בזמובה
 

יגבר האמור    מור הא  ם לעיל לביןביקונים הנ לוחות הזמ בין    סתירה ל  ש  מקרהבכל   בגוף המכרז, 
 בטבלה המפורטת לעיל. 

 
 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים 

הטב  המצורפת  ]הדגשה:  בהלה  נוחות  לצרכי  המלבד  יא  בידי  לסייע  מנת  לעקוב  ועל  שתתפים 
 ובכל   בלבד,התמצאות    ךא לצורכרז היבמסמכי המ  תיאור הדרישהדם בתנאי המכרז.  תאחרי עמי

 כרז ולא בטבלה זו[ דרישה המפורטות במסמכי המר היגבשל סתירה ת רהמק
 

 סימון אסמכתאות לצירוף  סעיף הדרישה  
ז בסכום של רמכהמסמכי  ת  שרכיהוכחת    .1

1,000   .₪ 
6.1.3 + 

9.11 
על   מסמכי  ת  רכישקבלה 

 מציעם השהמכרז על 
 

 + 6.2.6 . 20.1.2021 יוםם עד לדביצוע רישום מוק  .2
9.10 

 17' טופס מס
וח לשמ או אישור הגשה 

 זכיר העירייה למ

 

)ככל צירוף    .3 הבהרה  לשאלות  מענה 
 .  שנשאלו וככל שניתן מענה(
גשת  פן הר או תשומת הלב להוראות בדב

 עירייה נה באתר הפרסום המעהשאלות ו 

לשאלות  6.3.6 המענה  העתק 
על ומאושר  חתום  -ההבהרה 

 . עציהמידי 

 

  1ס' מ טופס 7.2.2 רז אישור הבנת תנאי המכ  .4
או  ש  לתקבאישור    .5 המכרז  תנאי  ינוי 

 לוחות זמנים )ככל שהיו שינויים(
בדבר   להוראות  הלב  פרסום תשומת 

 ה יהשינוי באתר העירי

6.5.3 + 
7.3.4 

בכהודע מטה  העתב  ירייה עם 
לוחות  או  התנאים  שינוי  על 

-הזמנים חתומה ומאושרת על
 ע ציידי המ

 

 2 מס'  פסטו  8.2.2 ך יווהצהרה על אי קבלת דמי ת  .6
 ידי המציע -על שראוחתום ומ

 

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

 לכך במקום המיועד

 

מורשי    .8 מטאישור    המציע עם  החתימה 
 וזהות החותמים על ההצעה 

 3טופס מס'  8.3.2
 ו"ח ר אוידי עו"ד -חתום על

 

תעודת למקור של    ןאמנ  צילום 9.1.2.1.1 ם )לתאגיד(י שתעודת התאגדות/שינו  .9
שינוי   תעודת  וכל  התאגדות 

 שם

 

מעו 9.1.2.1.2 גיד(תדפיס מעודכן מרשם החברות )תא  .10   מרשם דכן  תדפיס 
 תאגידים ה

 

צילום נאמן למקור של תעודת  9.1.2.2.1 ע יחיד בלבד(ות )למציתעודת זה  .11
 תעודה ח להספף רוהזהות בצי

 

 השותפות +  חוזה תקעה 9.1.2.2.2 ומה(רש שותפות לאם )שותפי חוזה  .12
צילום נאמן למקור של תעודת 
הזהות בצירוף הספח לתעודה  

 שותפים של כל ה
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת 6עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 דםהוכחת ניסיון קו  .13
, 2018,  7201שנים  מהלך ה סיפק בהמציע  

בעיתונות    2020,  2019 פרסום  שירותי 
בהיקף  הכתובה   לפחותשל    מצטבר , 
אלף)   ₪  50,000 כולל    (חמישים  )לא 
לפחות ר  כאש,  בנפרד  שנהל  בכ,  מע"מ(
( ה (1אחד  סיפק לקוחות  מן  הוא  להם 

כאמור גו ,  שירותים  ציבוריהוא  , ף 
)ולפ אחד  הלקוח (1חות  גוף  מן  הוא  ות 
ש)פר ציבורי(  או  הפרסום טי  שירותי 

   שפה הערביתצעו בעבורו בו 

 4טופס מס'  9.3.1
 תצהיר מלא חתום ומאומת 

 

 

 זור כספי מינימאלי מ  .14
  ₪   0,00002  לפחות  של  ,פיכס  מחזור

)₪  מאתיים אלף) בכל   (,"ממע  כולל  לא( 
  9201  ,8120,  7201  םהכספי  משנות  אחת
ההדוחופי  -על  זאת ים כספי"ת 

 המבוקרים 
ה "עוסק   אמור]ראה  לגבי  המכרז  בגוף 

בהג ששה"  מור מחוייב  דואינו  "ח שת 
 מבוקר[

 5טופס מס'  9.4
 ידי רו"ח -לחתום במקור ע

הל לתשומת  ו ראו הו ב  וסח  נת 
לגהט מציופס   שאין עים  בי 

 2019להם דו"ח מבוקר לשנת 

 

 " היעדר הערת "עסק חי  .15
   9120 לשנתוקר כספי מב לפי דו"ח

 5פס מס' ו ט 9.5
 ידי רו"ח -חתום במקור על

 ראה הערה לעיל

 

הצעה  בוער  .16 של  ת   ,₪  10,000בסכום 
 . 30.4.2021בתוקף עד ליום 

  6טופס מס'  9.6

  יבוריים ם צופיות ג חוק עסקאי בתנאעמידה  
 7טופס מס'  9.7.2 רייםיבום צי חוק עסקאות גופיר לפתצהי  .17

 ת היר חתום ומאומצת
 

 אישור ניהול ספרים כדין  9.7.3 ר ניהול ספרים שואי  .18
 תקף למועד הגשת ההצעה 

 

 יכוי מס במקור נר שואי 9.7.4 ר קוס במ ר ניכוי משואי  .19
 ההצעה הגשת עד תקף למו

 

  מלכ"ר/מורשהעוסק  תעודת 9.7.5 ו מלכ"ר אישור עוסק מורשה א  .20
ענייניםר  בדבהצהרה    .21 ניגוד    ו/או  היעדר 

לעו  קרבת עירימשפחה  נבד  או  בחר יה 
 בורצי

 8טופס מס  9.8.1
מלא, חתום במקור  תצהיר 

 עו"דמאומת בפני ו

 

 9' טופס מס 9.8.2 ות עובדים. ימירה על זכוש בדברהצהרה   .22
תצהיר מלא, חתום במקור  

 "דבפני עוומאומת 

 

הבהצהרה    .23 בדבר  הרשעה  פלילים יעדר 
 לעיון במרשם הפליליוח י כיפווי

 10טופס מס'  9.8.3
ם במקור  לא, חתותצהיר מ
 מת בפני עו"דומאו

 

זכויות    .24 שוויון  חוק  לפי  ים לאנשהצהרה 
 ת ם מוגבלוע

 11טופס מס'  9.8.4
תצהיר מלא, חתום במקור  

 ומת בפני עו"דומא

 

  מסמך ב' 8.4.1.5 חתום  חוזה  .25
 ; ות חייםקור 10.1 פרטי איש קשר/נציג   .26

 , מקצוע; תעודות על השכלה
 ; צילום ת.ז. וספח 

 אסמכתא על העסקה או חוזה
 ; העסקה מותנה

 

  של המציע  לפיפרו 10.4 פרופיל   .27
 הצעה כספית  פסטו  .28

קלו  ]יש מס'  בלת  ודא  עם ,  טופס  ביחד 
 רז[ יתר מסמכי המכ

 12 ס' מ טופס 12.2.2
הצעה הכספית יש  את ה]

,  ההצעה עם יחדלהגיש ב
, אטומה  פה נפרדתטבמע

   [וסגורה
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת 7עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 עם הזוכה  חוזהעל ה ימה מים לחתמוקד  תנאים
 

 השלמה ל מועד אסמכתא  סעיף בהזמנה  הדרישה  מסד
 ימים 7  5.1 פרטי איש קשר   .1
הזוכה   התחייבותלהבטחת    תערבו  .2

 צוע"( בות בי)"ער
 ימים 7 13טופס מס'  5.2

 ימים 7 14מס' טופס  5.4 לתשלום טי חשבון בנק רפ  .3
   5.5 )ראה הערה בגוף המכרז( ביטוח  .4
 ימים 7 16טופס מס'  5.6 הצהרת זוכה טרם חתימה  .5
י  .6 היעדר לעניי  עירייההועמ"ש  אישור  ן 

 ד עניינים ו/או קרבת /משפחה ניגו
 יםימ 7 8פס מס' ו ט 5.7

 
 .חוזההעל  או חתימת העירייה עד צו התחלת עבודהמניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממו

 
 .גבר האמור במסמכי המכרזה של סתירה, ימובהר, כי במקר
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 זמנה להציע הצעותמסמך א': ה
 
 ת וכלליהוראות  .1

 
 ת למכרז עו הצ ציע ה לההזמנ .1.1

 
)להלן: " של    ביל להזמנתםזמינכם, במקבזאת להמתכבדת   ("ייהירהע עיריית רהט 

נוספי ל גורמים  הצעות  להציע  מום,  לפרסום  שירותים  במתן  והכ תעיתונודעות  ל ו, 
 .   עותהצ להציעכמפורט להלן בהזמנה זו  

 
 רות הנדרש השי מהות .1.2

 
ות בעיתונות הכתובה,  מכרז זה הינו מכרז מסגרת למתן שירותי פרסום מודע  .1.2.1

בעי והן  הארצית  בעיתונות  באזור  תונוהן  הבדואי  )המגזר  מקומית  הנגב(,  ת 
 אשר יכלול את הפרסומים מן הסוגים הבאים: 

 
שהעירי  .1.2.2 לבפרסום  מחויבת  עליה  מכרזים-צעו  פרסום  )כגון:  דין  כל    פי 

 פומביים, מכרזי כוח אדם וכיו"ב(; 
 

ר .1.2.3 ובנייה  לתכנון  המקומית  שהועדה  "פרסום  )להלן:  המקומיתהט  "(  הועדה 
-התכנון והבנייה, תשכ"ה דין )פרסומים שלפי חוק  פי כל  -מחוייבת לבצעו על

 וכו'(;   1965
 

ו  .1.2.4 העירייה  של  וולונטריים  המקומ/פרסומים  הועדה  של  ברכות,  או  )כגון:  ית 
 כיו"ב(;   הודעות שונות לציבור, מידע כללי ו

 
מסגרת,    כי ,  מובהר .1.2.5 מכרז  הנו  זה  ומכרז  בפועל  מאחר  הפרסום 

על ורק  אך  פרטניו  פי-יהיה  עבודה  לעת  הזמנות  מעת  ת שישלחו 
 . ובהתאם לצרכיהן של העירייה ו/או של הועדה המקומית  לזוכה

 
ביצוע מקרה,  כלשהם    בכל  ב העירייה,    מצדפרסומים  של  מותנה  קיומו 

העירייה תהיה רשאית להקטין את  תקציב מתאים לביצוע פרסומים כאמור.  
על על מנת להתאים את הביצוע בפוידי הזוכה,  -עלת המבוצע  היקף העבודו

 ר לביצוע העבודות כאמור.למסגרת התקציב שתאוש
 

טענה   כל  על  מראש  כמוותרים  המציעים  את  צמיראו  בגין  דרישה  צום  ו/או 
בים שהוקצו היקף העבודות בגין אישורו של תקציב כאמור ו/או ביטול תקצי

 .  הנשוא מכרז זמתן השירותים לצורך 
 

להיו .1.2.6 המציעים  על  כי  בזאת  מובהר  ספק  כל  הסר  לביצוע  למען  ערוכים  ת 
בעיתו הן  הערבית,  בשפה  הארצית, נופרסומים  בעיתונות  והן  המקומית  ת 

תרגו מעברלרבות  הודעות  נוסח  מודעות ם  לנוסח  הגהה  או  לערבית  ית 
הערבית בשפה  לפרסום  לדרוש    שיימסרו  רשאית  תהיה  העירייה  )לדוג': 

לער בלתרגם  הפרסום  כאשר  פומבי,  מכרז  של  פרסום  נוסח    עיתונותבית 
 הערבית(.  הארצית יהיה פעם אחת בשפה העברית ופעם אחת בשפה 

 
יש  מציעים .1.2.7 כי  לגביהם  יוכח  לא  פר  אשר  לבצע  יכולת  בערבית, להם    סומים 

בחשבון לקחת  רשאית  המכרזים  ועדת  בכל    תהיה  שלה  השיקולים  במכלול 
 במכרז זה.  הנוגע לבחירת ההצעה הזוכה 

 
הליך .1.2.8 במסגרת  הניתנים  השירותים  כי  תרגום  זה,    יודגש,  את  כוללים 

 . , מודעות דרושים()בעיקר יתת לערבוהמודע



 

 

 

 לעיון באתר : סום בעיתונותמתן שירותי פר : 14/2020 כרז  מ 
 (2397ללא  רת. גמס.  רכש/שירותים)

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת 9עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

רבות, העברת  תוצרים, לים גם את העברת ה עוד מובהר, כי השירותים כולל
מתוצרי הם  בין  העירייה,  לידי  לערבית,  שתוכל  תורגמים  מנת  על  יתר 
 . ירייהתר העמם באופן ישיר באלפרס

 
  תוצריםיוצרים בפרסומים ו/או בר כל ספק מובהר, כי כל זכויות ה למען הס

ולזוכה ידי הזוכה מכוח הליך זה, שייכים לעיריית רהט בלבד,  -עלבוצעו  שי
היה כל טענה ו/או זכות ו/או עילה ו/או תביעה לגבי הזכויות בפרסומים  לא ת

 .  ם מראש ובמפורשהייראו אותו כמוותר עלו/או בתוצרי הפרסום, ו
 

 ה יי ירהע ת רשול  קציב העומדהתו  ורההתמ .1.3
 

מסגרת  יומה של  ק ב  נהמות  ,נשוא מכרז זההשירותים  קבלת    כי  ,ובהרמ .1.3.1
נשוא  פריטים  יעים יוגשו ביחס לכלל  מצמלאה. משכך, הצעות התקציב  

וההמ תהי עיריי כרז,  היקף  ית  רשאה  ה  את  העבודה  להקטין  הזמנות 
ל מחל  בטלו/או  מנהן,  קים  להתעל  ה ה   אתאים  ת  העבודה  יקף  זמנות 

 .שם ביצוע פרסומים.  ר לשושתא יבקצלמסגרת התעל  בפו
 

כמוותריםאת    אויר .1.3.2 דרכל    לעמראש    המציעים  ו/או  בגטענה  ין  ישה 
העבוד  מצוםצ אישוב  ות היקף  תקציב  גין  של  וכאמו רו  ב/ר  יטול  או 

לצורך  שהוק  תקציבים מכרזצו  נשוא  העבודות  בכל    ו/או  זה  ביצוע 
)ככלרשייג  עיכוב  בתשלום  בגי   ם  לקבלשייגרם(,  הצורך  אי  ן    שור את 

 . ומטעמ ה קר הבת ו/או את אישור חברים משרד הפנ 
 

עבור  תשלום   .1.3.3 מודעכהתמורה  יהיה  ל  שפורסמה,  כל למיל  וףבכפ   ה    וי 
הל   הכ זוה  התחייבויות  זלפי  שת  היך  הפרטנית  העבודה  יחסר  והזמנת 

ולידיו הזוכה  ש  למחיר  בהתאם  תמורה  לזוכה ולם  תש  איה ,  הציע 
 . ידי ראש העירייה-ה עלשרבהצעתו ולאחר שאו

 
 ך ההלי מסמכי .1.4

 
המם  המהוויהמסמכים   .1.4.1 מסמכי  הנם  "(,  המכרז כי  מסמ")להלן:  כרז  את 

 כדלקמן:  
 

הצעות  :א' מךמס .1.4.1.1 להגיש  זו  נספחיה  למכרז  הזמנה  כל  על   ,
   ;ההליךשל  ניהולו צורפו לה תוך כדי שי כיםהמסמו

 
   ;כהרייה לבין הזוהעי  בין  שירותים החוז :מסמך ב' .1.4.1.2

 
את אופן  ,  עהההצ  , התנאים להגשתהמכרזשלבי    אתם  מפרטי  מסמכי המכרז 

א  ואת  ההצעה  בחירתהגשת  הההצע  ופן  כל  ה  את  לצרף  המציע  על  זוכה. 
והמפו  הדרושים  המכרסמכבמ  רטיםהמסמכים  לי  ולהשיבם  כשז    הםעירייה 

החתימה  חת מורשי  ידי  על  קף  בתו  קאית נב   ותערב  לרבות   מטעמו,ומים 
 מפורט להלן. צעה( כההת  )להבטח

 
 כה עה הזורת ההצחיב שיטת .1.5

 
בשיטה    ר,תה ביוה הזולההצעי  פ-זה, תעשה עלך  ה בהלי וכהז צעה  בחירה בהה .1.5.1

   .הליך זה(ל ףורהמצ,  12 'טופס מס ה:)רא רתס נ צעת מחיר על אומדןהשל 
 

זה  יא כי    מובהר, בסעיף  באמור  מוזאדי  כבן  מןי  בלת    ף בסעיר  ואמה  לגרוע 
   .לעיל 1.2.2

 
האבמ .1.5.2 מן  לגרוע  להלן,נמז הבר  מולי  זו  כי    ה  המצעמובהר    תא  שלהגי  יעים ל 

ביחד עם יתר מסמכי    ונפרדות,, אטומות  עטפות סגורותות במ ההצעות הכספי
   הסף.  בתנאיעים אחר בדיקת עמידת המציל   קו רלו ייפתחצעה, והלהה
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 .  בדקויי ולא הסף עלו , ייפסלויהרה גלוגשו בצושיכספיות הצעות  .1.5.3
 

כבהרומ .1.5.4 העירייה  ,  לבחור  ב ייחמת  נהאיי  ותהי  הע צהבת  ית  רשא  הכלשהי, 
 .  .רז זוכה או שזכייתו בוטלהב ככל שלא הוכלשההליך בכל   אתל טלב

 
לעצמה   .1.5.5 שומרת  הרשות  העירייה  המציעים    מתןו שא  מל  לנה את  במכרז,  עם 

 . ל דיןוף לכ ובכפ  ף המכרזגוב רטותהמפוראות  הול תאםבה
 

 י שירות איש תןמל  חוזה .1.6
 

  ת ור שירבגד  ת בין הצדדים הנהק, מובהר בזאת כי התקשרוכל ספהסר    ןלמע .1.6.1
של הפרת חוזה(,  ( לחוק החוזים )תרופות ב2)3ח זה בסעיף  נדרת מו אישי כהג
 . ךבהליזוכה ידי ה-תנת לאכיפה עלננה ניאי היא  ולכן,  0197-התשל"א

 
מוושתתפיהמ .1.6.2 טענע מראש  בזאת    ם ירתם  ו/אל  ו/  וא ו/ה  ישדר  וה    אותלונה 

תבזכו לדרית  הנוגע  בכל  שענייעה  סעד  הישת  אכיפת  עם  ייחתש  חוזהנו  ם 
 עיריית רהט.  לזה, ע כה בהליךוזה

 
 ות די בלעהיעדר  .1.7

 
י  שייחתם כד  החוז יך זה ו/או ההל  ראותבהו  הר כי איןק, מוב ען הסר כל ספ מל .1.7.1

זה  בהליך  קבלת השירותים הכלולים  ד העירייה ל מצ   ייבות כלשהית התחלהוו 
מיצוי  כלשהי ל  ותיב יחוות הת לה  או כדי/בלבד,  ו/או מידי הזוכה  די הזוכה  ימ

   קי(.ן חלובין באופ מלא  ןפ וכה )בין באועם הז םת יחש חוזה המסגרת שלפי ה 
 

ב  .1.7.2 אין  מקרה,  בחתימתמאבכל  כדי    הזוכה  חוזה   ור  זכות  להעכאמור  ניק 
מכל  בלעדי שהואות  דין,  ובכפוף  ,  סוג  לנקלכל  רשאית  תהיה  ט  והעירייה 

נוס ליפ בהליכים  הכלולים  ירותים  קבלת השת הצעות לשם קבל ם או אחרים 
 מגורמים אחרים.   בהליך זה

 
בסעיף  פורש לאמור  מאש ום מרהוא הסכי  ילוכא  פיםד מן המשתתכל אחו  ירא .1.7.3

וכהז שמ ,  ממי  ע וותר  וראש  טענה  כל  עי  או /ל  ו/או  ו/או דרישה  תביעה    לה 
 ור. מה של בלעדיות כאמיין קיובענ

 
 העירייה   זכויות ירתמש .1.8
 

יו  כבר .1.8.1 ביותר, או    ההזול   ההצעלבחור ב  תבייתח אינה מהעירייה  כי  בהר  עתה 
מו"מ עם    הללנ עצמה את הרשות  רת לשומ  רה, היא ובכל מק  כל הצעה שהיא,ב

 . לכל דיןפוף  ובכ וראות המפורטות בגוף המכרזהמציעים במכרז, בהתאם לה
 

מ .1.8.2 תהיההעירייכי    ובהר,עוד  אלבטית  שאר  ה  ההל  שלב  ליך  ת  ו/או  בכל  שלו 
 . בוטלה זכייתואולם   הכוז רזהוכ אוו/כרז זוכה א הוככל של

 
 הגדרות .2

 
ולמולמונחי .2.1 בשגים  אותן  ם  בעלי  יהיו  זו,  משמעוהזמנה  ואותן  כעולה  יו הגדרות  ת 

מסמכי   נאמרמשאר  שלא  ככל  שלמונחי  המכרז;  הרי  הבאיםאחרת,    תהיה   ם 
 : מעות הבאהשהמ

 
להליך, זה, לרבות, נספחים או    ך ב'סמכמ": המסמך המצורף  "החוזה" .2.1.1

  " חוזההמצורף להליך זה ל"  חוזה; הפניה בלו בעתידשיצורפו  תוספות  
 זה ו/או לנספחיו;  חוזה, משמעה הפניה ל"חוזהאו ל"מסמכי ה 

 
 ": המגיש הצעה זו; המציע" .2.1.2
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שהצעתהזוכה" .2.1.3 מי  על  ":  תיבחר  העירייה  ו  של  המכרזים  ועדת  ידי 
על  ויומלץ  הזוכה,  רהי-כהצעה  עיריית  לראש  על  דה  חתימה  לשם  ט 

 ;  חוזהה
 

על"העירייה" .2.1.4 בכתב  המורשה  אדם  כל  לרבות  בשמו  -:  לפעול  ידה, 
ה המקומית  חוזהלצורך  הועדה  לרבות  הפועל  ,  אחר  תכנון  מוסד  )או 

רהט( נ   בתחום  לא  עוד  כל  מטעמה;  מורשה  ישמש  וכל  אחרת,  אמר 
עמזכיר העירייה   הוראות  -לכנציג העירייה המורשה לפעול מטעמה  פי 

 זה;הליך 
 

שתהיה בנוסח ו/או בפורמט שייקבע    ,הוראה בכתב  –  "הזמנת עבודה" .2.1.5
פרסומים  ובה פירוט של הידי העירייה, שתימסר לזוכה מעת לעת,  -על

הפרסום את  לפרסם  יש  שבו  המקום  העירייה,  עבור  לבצע  שפת  עליו   ,
זמנים ולוחות  מועדים  גודל הפרסום,  פרט אחר שלדע   הפרסום,  ת  וכל 

 ; וע העבודותורך ביצ חשוב לצ העירייה  
 

ל הפעולות הנדרשות לצורך מתן שירותי הפרסום עבור  לכ":  הפרויקט" .2.1.6
 ; עיריית רהט ו/או הועדה המקומית

 
כל מודעה שעניינה קליטת כוח אדם לעירייה ו/או    –"  מודעת דרושים" .2.1.7

כוח אדם ארעילו ובין  כוח אדם קבוע  בין  כל  עדה המקומית,  , לרבות, 
לפמודע העירייה  שעל  עלרה  כוח-סם  קליטת  על  החל  דין    אדם  פי 

   רייה;לעי
 

כל מודעה שעניינה הליך תחרותי פומבי המפורסם    –"  מודעת מכרזים " .2.1.8
שירותים, -על קבלת  עבודות,  לביצוע  הצעות  קבלת  לשם  העירייה  ידי 

מוצרים כל    רכישת  לרבות,  טובין,  או  מוצרים  מכירה  ו/או  טובין  או 
 דין החל על מכרזים פומביים; פי כל-יה לפרסם עלמודעה שעל העירי 

 
כל מודעה שעניינה פרסום שהועדה המקומית    –"  תכנון ובנייהעת  מוד" .2.1.9

התשכ"ה והבנייה,  התכנון  חוק  הוראות  מכוח  לבצעו    1965-חייבת 
" והבנייה)להלן:  התכנון  או  "(,  חוק  )להפקדה  תכניות  פרסום  לרבות, 

 וכיו"ב;   מתן תוקף(, שימושים חורגים, הקלות
 

שאיננה    –"  אחרתמודעה  " .2.1.10 אחרת  מודעה  דרמודעכל  ו/או  ת  ושים 
ובנייה תכנון  מודעת  ו/או  מכרזים  מודעות    מודעת  ברכות,  )כגון: 

 ;תנחומים, הודעות כלליות לציבור וכו'(
 

מנהל הפרויקט מטעם  הזוכה(:  " )מטעם  איש הקשר" או "נציג הזוכה " .2.1.11
ושר  ר יאואש  חוזהלביצוע ה  הזוכה, אשר ישמש כנציג הזוכה בכל הנוגע

 .  המעודכנים  כי המכרזכאמור במסמידי העירייה -על
 

ישמש כאיש המקצוע הבכיר מטעם הזוכה, אשר    הזוכה  נציג מובהר, כי  
על  והוא  -יועסק  ישיר  באופן  מטעם  ידו  האחראי  כגורם  ישמש  אשר 

מקצועי  זוכהה מענה  מתן  וכן,    לצורך  זה,  מכרז  נשוא  ישמש  בתחום 
 דבר ועניין; ל לכשל הזוכה מטעמו כאיש הקשר 

 
העירייה" .2.1.12 כל נציג  ש   ":  עלמי  נאמר  -יקבע  לא  עוד  כל  העירייה.  ידי 

   .עיריית רהטאלכתנאני, דובר מרזוק מר אחרת, ישמש כנציג העירייה, 
 

ההתקשרות" .2.1.13 תחילת  יחתמומועד  שבו  המועד  גזבר   ":  העירייה,    ראש 
 ; חוזההעירייה והחשב המלווה על ה

 
 וריאני(;  השנה האזרחי )גרג  פי לוח-על  קלנדרי  ": חודשחודש" .2.1.14
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לרבות ערבי חג, וכן,    –כולל: שבת, חגי ישראל    לא: יום עסקים )"יום" .2.1.15
 פי הדת המוסלמית(; -חגים ומועדים המוכרים על

 
הזכייה" .2.1.16 למציעהודעת  תשלח  אשר  בכתב  הודעה  הצעתו    ":  אשר 

הזוכה כהצעה  בדבר נמצאה  המכרזים  ועדת  החלטת  תפורט  ובה   ,  
 זכייתו במכרז;

 
כל ועדת משנה  , או  ריית רהט": ועדת המכרזים של עיהמכרזיםועדת  " .2.1.17

 ;ידי ועדת המכרזים-שתוקם על
 

בדיקה" .2.1.18 עלצוות  שימונה  מקצועי  צוות  לצורך  -":  המכרזים  ועדת  ידי 
הממצ ריכוז  למכרז,  ההצעות  לובדיקת  המלצות  והגשת  עדת  ו אים 

 המכרזים; 
 

ו/או כל    1987-"חת )מכרזים(, תשמ ": תקנות העיריותקנות המכרזים" .2.1.19
 ; ת לעת תיקון שיבוצע בהן מע

 
כי  חוזהב  כהגדרתו":  עבודה  התחלת  צו" .2.1.20 מובהר    צו   יינתן  שלא  ככל. 

הפרויקט,    מועד  ייחשב,  פורמלי  עבודה   התחלת ביצוע    כמועד תחילת 
 ; חוזהעירייה על השבו יחתמו נציגי ה

 
לצרכןמדד    –"  המדד" .2.1.21   הלשכה   די י-על  שמפורסם  כפי ,  המחירים 

   ;אותו  יףחלשי  אחר רשמי מדד כל  או, לסטטיסטיקה המרכזית
 

בלשון יחיד,   ך, והאמור, וכן להפלשון נקבהיש לראותו גם ב –-זכר ון בלשור האמ לכ .2.2
 .ל דבריםהדבקם שפי הקשרם ו-ן רבים ולהפך, והכל עלושגם בל

 
 ולת הפרויקטחת .3
 

המכרז,    לגרועמבלי   .3.1 במסמכי  אבלק  :כולליקט  הפרובאמור  מהרשו שוית    ת וירים 
ה/ו סמכות  המו כל  דיןכי  פ  על הנדרשים  ים  ראח האישורים  או  את    ,ל  ההכנות  וכן 

ו הפר ביל  הדרושיםסידורים  ההדרושות  )כגון:צוע  אדם  ויקט  כליםכוח  הציוד,  ו  , 
 , (וע הפרויקטוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצקב  חר, ביןוכל משאב אמשרדים, 

 
העירייה,   רשאית דנא,  ז  כרלמ  תוגשו ההצעו ה   לאוד  ל עובהר כי כלמען הסר ספק, מ  .3.2

דעתה  פי -על לשני עד בלה  שיקול  להוס  ת ו,  הפרויקט,  תחולת  לגרוע  את  או  עליו  יף 
 רז.  ש את מסמכי המכמסר בכתב לכל מי שרכ ה על שינוי כאמור תיהודענו. ממ

 
 ופת ההתקשרותקת .4
 

החל .4.1 הנה  הפרויקט,  של  הביצוע  התחלת  תקופת  בצו  הנקוב  המועד  דה,  העבו  מן 
 חיו.  התאם למפורט בחוזה ו/או נספקלנדריים לאחר מכן, והכל ב חודשים 12ולמשך 

 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות, להאריך מעת לעת את תקופת ההתקשרות ו/או   .4.2

הפרויקט,   של  הביצוע  תקופת  עד  באת  של  לתקופה  פעם  עד    12כל  וזאת  חודשים 
 טבר. דשים במצוח (ושמונה ארבעים)  48של קסימלית תקופה מל

 
בלעדי ומוחלט בכל    לפי העניין, שיקול דעת  היו/או לראש העירי   מובהר כי לעירייה

 הנוגע להארכת תקופת ההתקשרות כאו תקופת הביצוע כאמור לעיל. 
 

התקופה  למ .4.3 את  כוללת  הצדדים  בין  ההתקשרות  תקופת  כי  מובהר  ספק,  הסר  ען 
הזוכה   התארגנות  לצורך  הפרו  לשםהדרושה  ערוך  יקט,  ביצוע  להיות  הזוכה  ועל 

  מועד   הארכת  כל  תינתן  לא  י כ  מובהרייה;  הפרסום לעיריידי למתן שירותי  באופן מ 
 .   היערכות הזוכהב  עיכובים בגין , הצדדים בין ההתקשרות  לתקופת
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כי    תשומת .4.4 להקפיד  העירייה  שבכוונת  לכך  מופנית  המציעים  השירותים  לב  מתן 
שייקב הזמנים  לוחות  במסגרת  שיינתנו  יבוצע  השונות  העבודה  בהזמנות  לזוכה  עו 

לעת. מיתבהרמו  מעת  לגרוע  מבלי  כי  המכרז,  מסמכי  עמידה  המעודכנים  ר  אי   ,
לביצוע   הזמנים  עבודה  בלוחות  ה   מסוימת,  הזמנת  של  הפרה  ותקנה    חוזה תהווה 

 -, לרבות  המעודכנים  לעירייה את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז
 (.  חוזההביצוע )כהגדרתה בחילוט ערבות  -ר גרוע מכלליות האמו ומבלי ל

 
 ת.כרמואה הקופהת יחולו בשינויים המחויבים על החוז תנאי ה .4.5

 
 :זוכההמציע הבין העירייה לבין  חוזהתנאים מוקדמים לחתימת ה  .5

 
 ים:  ם הבאבתנאית ני ה במכרז, מות זכת  צעתוהש בין המציע  חוזההמת  חתי

 
 החתימה על החוזה   אישור נציג הזוכה טרם .5.1

 
ממו  7  בתוך .5.1.1 הזימים  הודעת  את  הזוכה  כייה,  עד  העירייה  של  לאישורה  יגיש 

 טעמו של הזוכה. וכאיש קשר מהזוכה  נציגהנציג מטעמו אשר ישמש כ 
 

  .עם הזוכה  חוזה יהווה תנאי מוקדם לחתימת  נציג הזוכה,  ל  העירייהאישור   .5.1.2
תו של נציג הזוכה  לפהח ש את  לדרובכל שלב  תהא רשאית    העירייהובהר, כי  מ
יד הוצע  ש פירועל  לדרוש  וממילא  אודות  ו,  הבהרות  ו/או  ו/או  ט  השכלתו 

 ניסיונו. 
 

כי .5.1.3 נציג  לעירייה    מובהר,  של  לאישורו  הנוגע  בכל  ויחידי  בלעדי  דעת  שיקול 
 הזוכה. 

 
 אישור נציג הזוכה כחלק מהליכי המכרז  .5.1.4

 
כי   .5.1.4.1 ומודגש  מובהר  לעיל,  וכפ על אף האמור  זה,  הליך  י  במסגרת 

ה על  להלן,  פרטיו    מציעיםשיפורט  את  להצעותיהם  לצרף 
 . ידי כל אחד מהם-וצע עלהאישיים של הנציג המ

 
של .5.1.4.2 ה  זהותו  עלהנציג  חל -מוצע  תהיה  מציע,  כל  מהידי  גש  ק 

למכרז,   להעסקתו  ההצעות  הנוגע  בכל  הזוכה  את  יחייב  והדבר 
; בין הצדדים  חוזה חתימת האחר  , לרויקטבפשל הנציג מטעמו  

ההחלפת   החתינציג  לאחר  ה זוכה  על  ורק חוזהמה  אך  תהיה   ,
 .    חוזהלתנאי ה בהתאם

 
 חוזה פי ה -בויות הזוכה עלטחת התחיית להבבוער .5.2

 
  ערבות ,  העירייהת  גזברו, ימסור הזוכה ל הודעת הזכייה  מועדמ  םיימ   7  וךבת .5.2.1

שלפי  בטחלה  אית בנק התחייבויותיו  מסירת    "(.עצוביבות  רע)"  חוזה ה ת 
  הבטחת ות להערבבת  להש ם  דקומי  תנא  תהיה  ירייה,הע  יליד  אמורערבות כה
  .ן(ל הל  9.6יף ה: סע אר) העהצה

 
התחייבויות  עה .5.2.2 להבטחת  עתהי  הזוכה רבות    המצורף  ח לנוס  םאתבה רוכה  ה 

  20,000הבנקאית תהיה בסכום של    , הערבות(.13'  מס  טופס)  המכרז  למסמכי
אלף    ₪ והיא  (₪)עשרים  מע"מ,  כולל  ל,  צמודה  היתהיה  ועד  במ  דועמדד 

 ה.  לזוכהודעת הזכייה 
 

התחייבו   בות הער .5.2.3 הזולהבטחת  ביות  תהיה    פתתקו ל  כ  ךשלמפה  תוקכה 
  חר אל  יםדש וחשה  שלומשך  , ול המסגרת(  חוזהי  לפ)  הצדדים  ןיות ב התקשרה

ההתקשר מוע סיום  בין  ד  ו  הצדדים.ות  האופצית  העירייהבמידה  את  ה  ממש 
ת האמורה  קף הערבוהארכת תו , אזי  להארכת תקופת ההתקשרות  להה  הנתונ

   ה.כוין הז ייה לבבין העירהתקשרות וקדם להארכת המ איתנוה תהו
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  בוטל .5.3
 

 תשלום ע ביצול קבנן וחשב טי רפ .5.4
 

פרטי    ת ייה אהעיר   ותוכה לגזבר ימסור הז,  היי זכההודעת  ממועד    םימי  7וך  תב .5.4.1
 (.14 מס' סטופ) לומיםק להעברה התשחשבון בנ

 
פכה  וזה .5.4.2 את  להגיש  הבנרשאי  חשבון  עםלתשלום    קרטי    מסמכי יתר    ביחד 

 .  הע להצ רףצויששבון ובמקרה כאמור התשלומים יבוצעו לח עתו,צה
 

 טוח בי קיום ר שואי .5.5
 

זה,   .5.5.1 בהליך  הנדרשים  השירותים  אופי  מצורבשל  א לא  נוסח  לו  ישור  ף 
בדרישות   העומד  ביטוחים  אישור  להציג  יידרש  הזוכה  זאת,  עם  ביטוחים. 

הפרה  ב כיה ואי הצגת אישור כאמור, תיחשחוזה, וזאת לפי דרישה של העירי ה
 של החוזה.  יסודית 

 
קיום .5.5.2 יהיה  צע הביטוחים    אישור  בהתמו  על  אם  ערוך  המפקח  להנחיות 

( או כל  6-1-2019טוח מס'  )חוזר בי  2019מאי  ב  15  מיום  ביטוח ושוק ההוןה
 .  שר במקומוח שיאונוס

 
  אית לדרושרש  של העירייה, העירייה תהיה  וחהביט  יועץ  חיות שלתאם להנ הב .5.5.3

  ת והתאם להנחיוכה יפעל בוהז   ה,זוכ ה  לח שטוהבי  ם בתנאישינויי  ת,עלמעת  
 יקבעו ועדים שיאלה ובמ 

 
 עתו צ התוקף ר בדבהצהרת זוכה  .5.6

 
הזכי הו  עדמו מימים    7בתוך   יחתודעת  על  זה  ם יה,  המוכה  בנוסח  צורף  הצהרה 

וכה על  ל הזתו שו. יובהר, כי חתימנהלימ   עותמצבאזאת    זה,  זלמכר  61  כטופס מס'
נאי ומהווה ת  ב,יימח  חוזהב  דים דצה  תורשהתקותי להמ  תנאי  מהווה  61  'ספס מוט

 ה.   וכ עם הז  חוזהעל רייה ת העי תימלח מוקדם
 

 ים נגוד ענייהיעדר ניר ב בדה העיריי  יועמ"ש שוריא .5.7
 

  תניתומ   ,כהוזה  עם   חוזהה  לע  ירייהע ה  חתימתלעיל,    כל האמור גרוע ממבלי ל .5.7.1
  ו/או   ניםעניי   דניגו  דרהיע   ייןלענ  ,הרייהעי  של  שפטימה  עץהיו  אישור   בקבלת

 .  בורהציו נבחרי א י עירייה ו/משפחה לעובד בתקר
 

לחכ .5.7.2 ההצעות  מהגשת  זההללק    כחלק ,  הםותיצע לה  לצרף   המציעים  על   , יך 
  משפחה   בתרקאו  /ו  יםעניינ   ניגוד   דר היע  בדבר  הצהרה,  זה  זכרממ  נפרד  תילב
   ך זה.להלי 8 מס' כטופסוסח המצורף נבאת , זציבור  נבחר או יהרי עי בדועל

 
הנייי ענ ד  ו גני  בדיקה .5.7.3 בין  תעשה  בסיסם  על  המ  יתר  )ובעלי צי הצהרת    ע 

בתאם  התפקידי בו,  ע  תבצלה  ולה  יכ  יאוה,  8'  מס  כטופסף  ורצמנוסח  לם 
 ם.  שוניעות של המציעים הדיקת ההצ מבחלק כ

 
 ה ז ועל חימה  אי חת  שלב הזכיי  ביטול .5.8

 
כי   ם  י מדמוקנאים הקיום הת   לעניין ה  ז  יףסע   עמוד בתנאיי   לאל שהזוכה  כ כיודגש, 

החתל על  )לרב  םע  חוזהימה  מצורפת  ההצה  חתימתות,  הספק    16  מס'  כטופסרה 
  רשאית למסור   העירייהתהא  ,  הייהזכ  ודעתהח  לומיום מש  םימי  14וך  תביך זה(  הלל

 ך. ה בשל כע יכל טענה ו/או תב כהה לזואחר, ולא תהי עמצי ל כל  פרויקטהיצוע  את ב
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 נים ת זמחולו .6
 

 ם כדלקמן: ינהזה ך ליתוכננים להלוחות הזמנים המ 
 

 מכי המכרז סמרת מכי .6.1
 

היא תתקיים    ,10:00:  הבשע   1220  ינואר   4יום  ב  תחל  המכרז  מסמכי  רתמכי .6.1.1
  1022  ינואר  25  יוםים בתי ותס  00:31  -עד ל  09:00ת  ה', בין השעו  –'  א  םימיב

 . 13:00: בשעה
 

כי  תפשתמהלב  תשומת   המהמועדים  מועדיים  הנם  לעיל  שעות  פורטים  ם 
כי    לקחת בחשבוןהמשתתפים  . עם זאת, על  משרדי העירייהב  קבלת הקהל

ומ העירייה יתכן  פתוחיה  לא   שרדי  באופן  יו  אוצרים  ולכל  התקיף  ופה  רך 
 . קובה לעילהנ
 

לחלוטין  ועצמאי י אמצעיופן בלתשל המשתתפים לבדוק בא םתובמחעל כן, 
כלל ובמשרדו של  משרדי העירייה בבלת הקהל ביחה ו/או קתפה ותת שעא

הו בעניין  צד משתתף כלשל טענה מירייה בפרט, ולא תשמע כר העכימז
 .   ראמויחה כות הפתשע

 
המכסממ  את .6.1.2 יה נ  רזכי  לרהט  עיריית  מזכיר  אצל  רכושל  יהיתן  זאת    ר אח, 

   .הטיריית ר יה של עקת הגבי תשלום דמי הרכישה במחל
 

למו  ישו   "מ(, אשרל מעלו( ₪ )כףאל)   1,000  הינה  מכרזמסמכי הת  רכישם  עלות .6.1.3
קהגבייה(    מחלקת )באמצעות    עירייה ל מסמבמועד  וכתנאי  המכרז  כי  בלת 

 בשום מקרה.  תוחזר רז לא סמכי המכמת רכישות  עלי  . מובהר, כםלקבלת
 

  של  יחהת הפתלעיל ביחס לשעו  6.1.1תפים לאמור בסעיף  תשהמלב  תשומת  
חה של מחלקת  יתגם ביחס לשעות הפ  אלה נכוניםיה. דברים  רי עידי המשר

טין את שעות  אי לחלועי ועצמל המשתתפים לברר באופן בלתי אמצהגבייה וע
כל  מ  כל טענה  ולא תשמע,  הי ת הגבימחלק  חה שלהפתי בעניין  משתתף  צד 

 . זה
 

ידסמכי המת מרכיש  כי  מודגש, .6.1.4 על  ל  יכרז  מכרז  המציע טרם הגשת ההצעות 
המציעגשלה   ףס  יא נת  אהי הצעת  להצע  לכ.  ת  יצרף  בדבר מציע  אישור  תו 

 .מסמכי המכרז כאמורת רכיש
 

 וקדםרישום מביצוע  .6.2
 

  רשםלהי  עיםעל המצי  בהחו  ,זאת. עם  םיתקיים מפגש מציעיה לא  ליך זהב .6.2.1
מ משלזאצל  באמצעות  רהט,  עיריית  בנוסח ריש  טופס   וח כיר  מוקדם    ום 

קדם, ניתן להשתמש  המו   ישוםהרך  לצור)  זה  יךלהל  17ס'  כטופס מהמצורף  
 .  (באתר העירייהבקובץ שמפורסם בטופס המצוי 

 
וש את מסמכי  ניתן לרכעד שבו  ומן המ  יתקיים החלהמוקדם  הליך הרישום   .6.2.2

 . 13:00בשעה  1202  ינואר 20 יים ביוםסתי והואכרז זה מ
 

כבהמו .6.2.3 המהרהליך  י  ר,  בתשל  נואיעצמו  וקדם  ישום  הוםכרוך  אולם  ת  שג, 
ורט  ם למפבהתארז,  מסמכי המכת  רכישה בתשלום עבור  רוכז כההצעות למכר

   . לעיל 6.1סעיף ב
 

ס טופ)טופס הרישום המוקדם  ך זה, ישלח את  ליבה להשתתף  ע המעוניין  מצי .6.2.4
כשה17  'סמ חת(  עלוא  לידו-ום  עד  ה,  הקמועד  למיללעע  בוסופי  זאת  זכיר  , 

 .mazker@iula.org.il:תיבת דוא"לחסן, לאבו אל עלי  עיריית רהט, מר 
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פקסי   העתקאת   למס'  לשלוח  יש  לחילופין,    9914860-08 מיליה:הטופס  )או 
ידנית,   למ  שללמשרדו  במסירה  הכניסה  בקומת  המצוי  העירייה  ן  נייבזכיר 

  .המסירעם אישור הביחד להצעה ותו ולצרף א, .יית רהט(ריע
 

ם  אופן יזווב מוצעין, לברר במעוני  משתתף ל ית שבלעד אחריותו ה מחובתו ועל .6.2.5
ק טופסאת  המוקדם    בלת  על  אצ )המלא(,  הרישום  רמזכיר  ולא  יריית  הט, 

ק אי  בדבר  טענה  כל  הטותשמע  היחידה  א  פסבלת  והאחריות  המזכיר,  צל 
 . פיםהמשתת ת עלכאמור מוטלהמקודם   םורישת ליוהבלעד

 
הר .6.2.6 תה  ישוםביצוע  מהווה  להשתמוקדם  מוקדם  כל    ,במכרז  תפותנאי  ועל 

  הרישום המוקדם, עם אסמכתא המעידה ס תק טופצעתו את העלה  ףמציע לצר
הגשתו   העיעל  )הודעתלמזכיר  מש  רייה  אישור  בפדוא"ל,  יה,  מיל קסי לוח 

 .  חותמת "נתקבל"(
 

  ם במכרז, משתתפידעות להו  של  ר משלוחיא לאפשה   וקדםם הממטרת הרישו .6.2.7
ו/מ  ות שנל אתועדים  ו  או  המכרז,  אכן,  תנאי  המענה להפיץ  העירי  ת    הי של 
 בות עיון במסמכי המכרז.תעוררו בעקשיפים משתת שאלות ל
 

את  רכיש  כימובהר,   .6.2.8 המכרז  תנאימסמכי  מהווה  ה  ינה  ום  רישלביצוע 
 .  זרמכי המכ סמת רכישרם גם טקדם רישום המו, וניתן לבצע את ההמוקדם

 
,  כאמורביצוע רישום מוקדם  מהווה    נהאי ז  כרמסמכי המת  רכישכי  ש,  יודג .6.2.9

 .  וקדםם המ הרישו ע אתובכל מקרה יש לבצ
 

 שאלות הבהרה  .6.3
 

  לפנות אל  המציעים   אחד מן  כל   רשאי  ,13:00  בשעה  1202  ארינו  20  ליום  עד .6.3.1
 . לחלק מהםו אז  כרכי המקבלת הבהרות בנוגע למסמבבקשה ל העירייה

 
כי  בהיו   מוקדם  םרישו  הוומה  אינו,  כאמור  הרהבה  תלושא  חלומש  גםר, 

 םהמוקד  וםהריש  הליך  את  לבצע  משתתף  כל  על  יהא,  מקרה  לובכ,  זה  להליך
 .  לעיל כאמור

 
  אבו  יל עזכיר עיריית רהט, מר  מל  בלבד  בכתב  שלוחל  יש  ההרהב  ת לושא  את .6.3.2

ההשאלו  העתקאת    .בדבל  .ilmazker@iula.orgדוא"ל  ל,  אלחסן יש    בהרה ת 
 . Legal@rahat.muni.ilוא"ל: ירייה לדשל הע  יתטמשפ כה הוללשר עבילה

 
לייעל  לע .6.3.3 המענאת    מנת  לשאהליך  ההבהה  על   רהלות  לשמור  מנת    ועל 

, על המשתתפים לשלוח את שאלות ההבהרה שלהם  ונההפ  הדיסקרטיות של
וורבפורמ בלordW)ד  ט  וזאת  בד (  בלבד,  תבטבלה  אשר  לעמ'  הפ   ולכל,  נייה 

בחובר הרל המכבנטי  הרז,  ת  מלב רהמסמך  מבין  הסעיף  ,  רזהמכ  סמכינטי 
 .המתן מענ עמודה ל, וכן שאלת ההבהרההרלבנטי במסמך, 

 
 :ערוכה כדלקמןהטבלה תהיה 

 
 מענה  שאלה  סעיף  מךמס ברת עמ' בחו מסד

1.      
2.      
 

ומ  ספקכל    הסר  למען .6.3.4 לא  מובהר  העירייה  כי  שודגש,  התקבל  הרה  ב אלות 
ודעות  ה: ון(, כגdorW) ורמט וורד פ ינומט שאבפורה או באופן שונ אשר יוגשו

פקסימ והעירדוא"ל,  ללא  ייה  יליה,  ששאלות  תשיב  יוגשו הבהרה  לא 
   . לעיל 6.3.3ר בסעיף  בהתאם לאמו
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דעתה   .6.3.5 שיקול  פי  על  רשאית,  תהא  שלא  להתייח  הבלעדי, העירייה  או  ס 
 . שאלות ההבהרהלהתייחס ל

 
להוראות  תאם  בהלה  יוגשו  שה  ההבהרלשאלות  יה  תשובת העיריי  בהר, כומ

א  6.3.3יף  סע יהווה שינלעיל, לרבות, מענה  ,  רזנאי המכתנאי מת ל  וי ששר 
כועלי העירייה  לאתר  למשתתפים  ה  לעקוב  המש  תומחובהודעה  תתפים 

ו/אאלות האחרי המענה לש באופן רציף ושוטף   ו לשינויים במסמכי  הבהרה 
זה ז.  הליך  גהוראה  חלה  הו  על  מטעם ם  לשיועל  ייההעיר  ודעות  ר  אתו 
 . העירייה

 
  למסור ( !!  בת לא חייאך  )  ית רשאריה תהיה  מן האמור לעיל, העי  עלגרו לי  במ 

ה ה  מענהאת  שנמלשאלות  לכהבהרה  המשסרו,  בית תל  אשר  רישום  פים  צעו 
 ות דוא"ל בלבד.  צעות הודע את באממוקדם עד למועד התשובה, וז

 
ה  ריייעהל  המענה שת  כרז א להצעתו למ  המציעים לצרף  אחד מן  חובה על כל .6.3.6

הה המענ  ללכוה,  בהרלשאלות  שבהם  באתר  במקרים  פורסם    ייה,העירה 
 . ידו-ומות על תחמאושרות ו כשהן

 
חסות של העירייה אלא  היה תוקף לכל התייי  לאכי    ען הסר ספק מובהר,למ .6.3.7

 בלבד.דעה בכתב ה בהואם ניתנ
 

 הגשת ההצעות למכרז  .6.4
 

  1220 ינואר 27ום מי חר לא יאו , דבלב תידני  סירהמ בתוגשנה,  כרז למ ות צעהה .6.4.1
ל 13:00השעה    עד וזאת  ה תיב,  לכך    רזיםכמת  בלשכשתיועד    ת ושתימצא 

  "(.מועד הגשת ההצעות" :ט )להלןה בבניין עיריית רהרייהעימזכיר 
 

  הרה בעניין התנאיםן, את ההצזה, לפיה  ךיים להוראות הלתשומת לב המציע
 .  הע ההציתר מסמכי ף ביחד עם לצריש יים, הכספ

 
לא  עמו.  מטח  לית שבנפרד או באמצעו יע  מצ  כל  ידי -עות תהיה עלההצ  הגשת .6.4.2

הצעותתתאפשר   משתתבא  הגשת  עירימצעות  עובדי  אחרים,  או  פים  יה 
 .  ציבורחרי בנ
 

)או מי מטעמ .6.4.3 של שמות המציעים  צע רישום  לבו( יהיה רשאי  מזכיר העירייה 
את   ל הצעותשהגישו  המכרזים,תיביהם  ההחת ול  ת  את    אום  יעמצי ים 

   על מסמך כאמור. חיהםשלי
 

שת  איחור בשעת הגהצעות )לרבות,  ת ההגש  ועדשתתקבלנה לאחר מ ות  הצע .6.4.4
ותוחזרנה,  ההצעות( תיבדקנה  שהןכ למציע    לא  להיערך   .מות  המציעים  על 

 .  למועד והשעה הנקובים לעיללמותן עד בשהגשת ההצעות  בהתאם לצורך
 

תאם לשיקול  ת בההצעוה  שתגה עד  לעת את מו  עתית להאריך מה רשא רייהעי .6.4.5
עלי,  לעדהב  דעתה ששלחה  מן-לכל  בכתבה  דעהוכך  -ובלבד  המציעים    אחד 

 .יצעו רישום מוקדםהשתתפו ב ר אש
 

בזמובה שיכי  את  ר  בדבר  להודעה  תוקף  כל  יהיה  המלא  להגשת    ועדנוי 
)לרבותההצ תימסעות  אשר  ההגשה(  שעת  שינוי  ב-בעלר  ,  או  דרפה  ך  כל 

 .  אחרת
 

להגשת ההצעות, יראו    ועדחלף המם  טרב  עוד ות  ע ת ההצלהגשועד  הוארך המ  .6.4.6
 רכת המועד כאמור. האסכימים לאת כל המשתתפים כמ
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 ת זמנים שינוי לוחו .6.5
 

 ך זה.  סמרטים במייה תקפיד על לוחות הזמנים המפוירהע , כי מובהר .6.5.1
 

  תה על דיקושפי  על  ,  עת   בכל,  העירייה רשאית, מובהר ומודגש כי כל  זאתעם   .6.5.2
הנוגעים  נים  לוחות הזמ ת  נות אשל,  הת החלטנמק  ידרש לשת   בלימובלעדי,  ה

 . מך זההוראות מס שתינתן בהתאם ל בלבד, בכתבעה ודבה להליך זה, זאת 
 

הו  מובהר, .6.5.3 הליך  עד כי  של  מועדים  שינוי  בעניין  )ככלות  סמו  יפור(,  יהיוש  זה 
 ותודעי האחריף  ורצ  ן שוטףופבא  ובומחובת המשתתפים לעקבאתר העירייה,  

שיפורכייה  העיר לייההעיר  באתרסמו  פי  הרב ,  לוחות  ות,  שינוי  לגבי  ודעות 
 הזמנים.  

 
 ת כלליו הוראות   .7

 
 מסמכי המכרז  .7.1

 
 ם לאמור לעיל במסמך זה. בהתא תהיה  זהמכרמכי  מסת רכיש .7.1.1

 
ב .7.1.2 לעיין  וללא  י  מסמכניתן  צילום  זכות  )ללא  אהמכרז  מזכתשלום(,  יר  צל 

   אש.רמי ונ טלפ  אוםפי ת-רק עליית רהט, אך ועיר
 

  העיון  יתקיים  ,העירייה  לש  האינטרנט   באתר  יפורסמו  זה  מכרז  יסמכמש  ככל
כיבלבד  האינטרנט  תרבא  כרז מה  במסמכי יובהר,  מסמכ  .  המכרז  העתק  י 

האינשיפורסם   העירייה,  באתר  של  לשם    ולא  בלבד  עיון  לצורך  הנוטרנט 
      רזים.כלתיבת המ הגשתו

 
רים למציע  נמס  והם  יההעירי  של   ה ושכר   הם  זכרמ המסמכי  ם וזכויות היוצרי .7.1.3

השתתפותו  לש המכרז    לעשותאין    .בלבדבמכרז  ם  א שימכל  במסמכי  לא  וש 
    ו.  למטרה ז

 
יה  הם רכושה של העירי  במלואם,  הליך זה  כי מסמכיפק מובהר,  למען הסר ס .7.1.4

ידי  ג על  שמולאו  לאחר  ום  העירייהמציע,  תוכלכי    ובנתונים   בהם   שותלע  ה 
דעתה הבלעדי, וזאת בין  ול  שיק   ל פי וש, עשימ כל    ם עיצית המעו צהשמולאו ב

ה נבחר  אם  ובימציע  הפרויקט  את  אלבצע  לן  שלמצי או,  ם  כל  מבלי  תהא  ע 
 . לכך  תביעה בקשרטענה או 

 
שימוש מכל סוג ומין שהוא    על  סרתוובהר כי העירייה אכל ספק, מלמען הסר   .7.1.5

המכב חל מסמכי  בשלאו  קם  רז,  בין  ל כולם,  ובין  רך  לצו   אאל,  וריןשיעמות 
 זה.  מכרזות ב תתפהש

 
 ם אישור הבנת תנאי .7.2

 
מצ .7.2.1 אחכל  ליע  מסמכי  ראי  וכל  בדיקת  העשויים  התנאים  המכרז  והנסיבות 

 . ביצוע הפרויקטהצעתו ועל להשפיע על  
 

יכל   .7.2.2 כמציע  לידיאשר,  קיבל  אתי  ק  ו  המכרז,  וכמסמכי  והבינם,  הוא  ראם  י 
עמקב על  כ  את   צמול  ואת  ההתחייבותנאיהם  נוסח    ם.הב  ות ורהאמ  יותל 

 .(1' טופס מסלהזמנה זו )  ורףמצ  ישורהא
 

כ  אל .7.2.3 של  תישמע  טענה  לאל  באשר  הבנת  המציע  לאי  והמציע  המכרז    תנאי 
 . חזר  ך זהת כתקפה על פי מסמזו מוגדר בו מהצעתו כל עודור שאי לחזיהיה ר
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סיבה .7.2.4 מכל  מהצעתו  לי  -שהיא    המציע  רהטתה  זכועמדו  עיריית  כל    של 
ת  וב אמור, חילוט ערומבלי לפגוע ב  רבותה, לרז זי מכפ   לע ון  דיפי    לע  הסעדים
 ן(. ת )ראה להלהבנקאי 

 
 ז המכראי שינוי תנ .7.3

 
הדעת  את שיקול  ייה שומרת לעצמה  רזים, העיר כל עוד לא נפתחה תיבת המכ .7.3.1

לשנו להבלעדי,  תנאת,  כל  לסייג  או  מתנאי  עדכן,  בי  שההזמנה,    היא מידה 
 ייה. העיררכי ם לצשירדנר מוכא גיסי עדכון או  ורה כי שינוי,סב

 
ץ  שתופד,  בלבייעשה בהודעה בכתב    זמכרתנאי ה או עדכון או תיקון של  שינוי   .7.3.2

באשתתפים  למ פרסום  העירייהבאמצעות  כאמור,  תר  פרסום  חלק  הווה  י. 
 .  מכרזנפרד מתנאי ה בלתי

 
י ו/או  עות בדבר שינו הוד ת השלוח אחייבת( ל  העירייה תהיה רשאית )אך לא

מוקדםביצ  אשר  תפיםלמשת ,  זרכהמי  לתנא  וןעדכ רישום  בהתאם  עו  זאת   ,
 שום המוקדם.   ופס הריא"ל שיימסרו במסגרת ט הדוטי כתובת לפר

 
כי  למען הסר ספק .7.3.3 יהיה    מובהר,  ניתנה  לא לשינוי    תוקףכל  לא  כךא אם    על 

העירייה,    בכתב   דעה בהו מזכיבאמצעומטעם  עת  ו רהטית  ירי ר  תתפים  המש, 
 .  זהיין בענ רישהד וא/ו  נהטע  לכל  רים מראש עמוות

 
החת .7.3.4 מרשי  בחתימת  יחתום  עהמציע  שלו  כאמור  כל  ל  ימה  )בין  הודעה 

ובא נשלחה  ש בדוא"ל  באתליו  שפורסמה  העירייה( ין  כחל,  ר  אותה  ק ויצרף 
 .ועתהצגרת המכרז המוגשים במסממסמכי 

 
השתתפים  המ .7.3.5 קבלת  בתויאשרו  משקבלתה  דועממ   עותש  24ך  הודעה  תתף  . 

אי הע-לע  ה עד הוה  קבלת  שרשלא  רשאית    ה,יריי ידי  המכרזים  ועדת  תהיה 
שקיב   לראותו להכמי  בהתאם  שניתנה  הודעה  סל  יהיה  וראות  והוא  זה  עיף 

 ו. ודעה לידיהבעניין מסירת ה  טענה ות כלמלהעלמנוע 
 

 פים משתתמידע המסופק ל .7.4
 

  ט ו/או ומפור  ירייה העי  דיל  ע  יםתפ שתסופק למהמידע, לרבות המקצועי, המ .7.4.1
הינ זה  זרמכי  מסמכ בל  כלו ב,  והעלמי  התאםו  ידיעתה  העירייה  רב  של  רכתה 

  נתונים  בהר כי מקום בו נמסרוזאת, מוופרסומו. עם    זה  כת מכרזבמועד ערי
אם,  כמותיי בגדר  הוא  בלבהמידע  מומדנא  העירייה  ואין  לתחייד,  מלוא  בת 

הכמותיי הנתונים  האמוריםהיקף  בם  לא  ולא  עריעת  ,  המכרז  בתקופת  כת 
 ת. ורקשההת

 
ן  ובאופ  םצמלבדוק בע  שתתפיםמהשל    , מחובתםלעילמור  וע מן האלגר   ליבמ .7.4.2

כל  עצמא את  ה נתו ה י    יםקי סעה או    ים מקצועיוה,  יםטכניה,  יםמשפטינים 
מונטי הרלו אחד  לכל  הים  לשם  להם,  או  הצעותיהם  מגשת  מכלול    ילוישם 

 . זהחוהז ו י המכרמכרז על פהתחייבויות הזוכה ב
 

ת .7.4.3 וההצעות  דיכות  ורא הלם  תאבהה  שנגתויערכנה  ו ל  ייחשבו    שתתפיםמהן, 
ז והגשת  כרות במהשתתפהמתאים לצורך    עיקצוומ  משפטיכמי שקיבלו ייעוץ  

בחתימתו  ההצע עלכל  של  ות.  מכ  מציע  מסמכי  יראו  רז  גבי  מן  זה,  אחד  כל 
ת  א  צעיב ,  והבינםקרא אותם  קיבל לידיו את מסמכי המכרז,  ש  כמי   המציעים 

הבדיקו והבירוריכל  מקב הו  וכי  , ררלבץ  חפש  םת  עלא  אעצמ  ל  תנאיהם  ו  ת 
 ת בהם. ת הכלולוואת כל ההתחייבויו 
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 הגשת ההצעות  .8
 

 ז נאי המכרלתמה התא .8.1
 

ערוכ .8.1.1 תהיינה  ומוגשות ההצעות  המכר  ות  תנאי  המצ ז.  לפי  להתעל  ייחס  יע 
ל ה בהצעתו  בתנכל  הנדרשים  הפרטים  ל ולצ  מכרזאי  את  רף  הה  ם  מסמכיכל 

חובה  רשיםנדה המצי.  לעל  המופיעים    םיהפרט   ו/או  םפייעס ה  כל  את  מלאע 
 יפים ללא מילוי. להותיר סע בהצעתו בשלמותם ואין  

 
רש .8.1.2 לצהמציע  העתאי  להצעתו  מקרף  מסמכים  של  המצקים  יעים  וריים. 

לצר העתקים  רשאים  מסמכים  ף  של  העתק  מקורצילומיים  שכל  ובלבד  יים, 
יהי כאמ כ ור  מאושר  עלמקו  נאמן ה  או ל  ר  עו"ד  העי  ידי  ת ריי רו"ח.    יה הה 

פיע  ת,יאשר למצ   דעתה,  שיקול  ל  מלאפשר  אישור  לצרף  על    עו"ד/רו"ח יע 
 פתיחת הצעתו. גיש, גם לאחר ים שהשל המסמכ תאימות למקור 

 
מסכים,ציהמ .8.1.3 שנ  ע  במידה  בהצעתו  פלכי  ו/או  חשבוניות  טעטעויות  ויות  ו 

יקון  ה הכספית לת לכההש תהא    יות,לתקן הטעו הא העירייה רשאית  סופר, ת
תיא  ול לכ תה  צע הוה  הא,תאשר   הטת  שבוצעעויות  קון  ועדת  לאחר  ידי  על  ו 

 מכרזים. ה
 

תהא    ייהאות כל דין. העיר מתיישב עם הוראינו  עה דבר שלא יהיה בתוכן ההצ  .8.1.4
עלרש שיק   אית,  הפי  דעתה  הצע ול  כל  לפסול  שיבלעדי,  הת ה  בה  ניה,  ש 

שינוי,   או  הסתייגות,  ביח השמטתוספת  לה  ה תנס  בכל  הה.  מכרזאי  חלטה 
 תה הבלעדי של העירייה. ול דעה לשיק נ ל נתו הנ" םרימקהה ממקר

 
כל  ן הלמע .8.1.5 בזסר  מובהר  כיספק  למ  את  לתקן  יםציעאסור  להוסיף למחוק,   , 

 . הליך זה כית את מסמאו לשנו
 

כאלהקרבמ ועדתים  תהיה  מחיקהית  רשא  המכרזים  ,  שינוי,  בכל  ,  לראות 
תיספת  תו מ כאמורקון  או  הסתייגות  ש,  מום  המציע  התנאשל  ו  א  זה  יךלי 
 . טעם זהמכוחו, ולפסול את ההצעה מ להיכרתשאמור  חוזהה

 
 וגן ליך הההצעה ושמירה על הסודיות  .8.2

 
לגרוע   .8.2.1 רשאידגש  מולעיל,  מהאמור  מבלי  אינו  המציע  את  כי  פרטי    לגלות 

לאחרים   בפ  ,בכללהצעתו  זה  במכרז  אחרים  לולמשתתפים  ו/או  כל  בצע  רט 
צעות  אום האו תי/וה  י הט ו  א /ות  נוסכסי ו תניה ו/א שום קנויש בה מש  ולהפע

 יבורי. כרז צכללי השוויון החלים במבעת פוג וגנת הו/או הגשת הצעה בלתי ה 
 

להזמנה    (2ס'  טופס מך ) ת אי קבלת דמי תיוול הצהרבנוסף כל מציע יחתום ע  .8.2.2
 כחלק ממסמכי ההצעה. ישהויגזו 
 

באמורא .8.2.3 זה  ין  מלגרו  כדי   בסעיף  כלהוע  החלדין    ראות  ב ת  וטו/או    תישל 
ח   טפשהמ הגבדבר  שובת  ההצעילוי  פרטי  במות המשל  וכל  תתפות  מציע  כרז 

כן מסמכי  לוי תורייה בעניין גי דרישה כנגד העי  ו/או  על כל טענה מוותר בזאת  
 . ההצעה שלו

 
 תומה הצעה ח .8.3

 
רשי  ומ של  המציע או  תהיה חתומה בחתימה מלאה של  ה,  ספחיכל נעל  ההצעה   .8.3.1

של  יהחת המצצי הממה  )כאשר  תה   עיע  בהתאתוג  יאוה  ,יד(גא נו  לתנאי  ם  ש 
 בצבע כחול(. עט בלבד הזמנה זו להציע הצעות )ב
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ימציא א .8.3.2 מורעו"ד  של    ישור המציע  זהות  בדבר  רו"ח  מטעמו  ימה  החת   שיאו 
ההצע יתרוכי  וכל  נחתמו    ה  המכרז  מורשי-עלמסמכי  כאמור    ידי  החתימה 

 (.  3ס' טופס מ)
 

  י ההצעה מכ מס תהגש  אופן .8.4
 

 : הבאים גשה אתהה תבע  ותלהצעף רצעל המציע ל .8.4.1
 

 טופס הרישום מוקדםכל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות,   .8.4.1.1
א מסירבצירוף  ותו,  ישור  הבהרה  לשאלות  שינתשובות  וי  כל 

על  המכרז  במסמכי  העירייהיד-שבוצע  במס   י  זה,  כאמור  מך 
ומלאים;והכ חתומים  כשאלו  עצ  ל,  כההצעה  תוגש  א  שהימה 

מזוההטפה  מעב  סגורה כמל,  לא  זמספ  תיבתעט  ה  רו של מכרז 
 .רכי זיהוי בלבדלצ

 
עתוגש   (12ס'  מ   טופס)  הכספיתההצעה   .8.4.1.2 יתביחד  מם  י  סמכר 

כשהה אשאטומה  במעטפה  סגורההיא  צעה,  תס,  במילים  מ ור  ן 
המ מחיר   הצעת" הצעת  ובה  המעטפה  לאחר  ".  רק  תיפתח  חיר 

 .זכרהמ של הסף  ינאבת יםהמשתתפ עמידת בדיקת
 

 .  ייפסלו על הסףה, גלויה ור בצוגשו כספיות שי תוהצע
 

בנקאית   .8.4.1.3 ההצלהבטח ערבות  בה  עהת  להורתקיפה  אות  תאם 
 סמכי המכרז.    ורף בנפרד מכל יתר מ , אשר תצמסמך זה

 
עמ ים  סמכמה  כל .8.4.1.4 להוכחת  הדרושים  בתנאי  יוהאסמכתאות  דה 

 סף.ה
 

המסומנים  הטפכל   .8.4.1.5 ם  יפצורהמ  17  עד  1'  מס  כטפסיםסים 
 . םמיחתוים ומלאם כשהזו, נה זמלה

 
)   המצורף  חוזהה .8.4.1.6 זו  ב'להזמנה  ע או  די המציי-(, חתום עלמסמך 

 .  דין-רךידי עו-לע מת מאותימה תימה מטעמו, והח י החמורש
 

גך ורק  וגשו אי  כל מסמכי ההצעה .8.4.2 )עותק  ירייה  עבי הנוסח שנרכש מידי ה על 
ורפו  , יצנטיתה מגידבי מעל גגם  ם  נתוני(. במידה ויש צורך בהגשת  לבדר במקו

)א סמכי המכראם למהת ב  םתקליטורי דיגיטלי אחז  כגוןו אמצעי אחסון  :  ר, 
 ן קי(.    או דיסק 

 
יח .8.4.3 איבאופ תום  המציע  כל  שי  ן  מעל  הצעתועמודאחד  כאשר  י  ים  העמוד  כל, 

וחתומים לצורך   יחתום באמצעות    גידתא   הנומציע שיהוי;  זיהיו ממוספרים 
גיד  תאו  נ טעמו. מציע שהמה מהחתירשי  ומימת  ף חתירובצגיד וחותמת התא 

 מסמך זה.  ל ת בהתאםעמו, זאשור בדבר מורשי החתימה מטו איצרף להצעת י
 

מסמכי .8.4.4 ה  כל  ההמכרז  לרבות  ה  מסמכיםמצורפים,  תנאי    יוגשו   סף להוכחת 
כולל   מסודרת,  ומ  נייניםעמפתח  בקלסר/תיקיה  רספומפורט  שר  כל  ץ  ל 

ר  פץ הנושא את מסבחוצפרד  סף יו   תנאי כחת  להוש  המוג  העמודים. כל מסמך 
זה,  ך  ור במסמאית כאמכקבוע במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנק  ף,אי הסתנ

   כי המכרז.יתר מסמ  למכתצורף בנפרד  
 

המכרז .8.4.5 לשיקים,  ועדת  רשאית  הבלעדידעתה    ול בהתאם  תהיה  לא    –,  אך 
    .  ילרט לעצורפו אליה המסמכים כמפוי לאשר  הצעה א  ולפס ל -  תחייב



 

 

 

 לעיון באתר : סום בעיתונותמתן שירותי פר : 14/2020 כרז  מ 
 (2397ללא  רת. גמס.  רכש/שירותים)

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  22עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 הצעה קף הות .8.5
 

( ימים מן המועד  90תשעים ) זרה, למשך כות חז  לאל תעמוד בתוקפה,  עה  ההצ .8.5.1
 . תעוגשת ההצחרון לה הא

 
העירייה   .8.5.2 הארכתהחליטה  כאמ  על  ההצעות  להגשת  תעמוהמועד  לעיל,  ד  ור 

)  בתוקפה ההצעה   תשעים  מכל 90למשך  ימים  נ   (  שנמועד    גשת לה  קבע דחה 
 הצעות.  ה

 
רשאית  .8.5.3 שתו  יךלהאר   העירייה  כלקף  וזאת    זכתהשלא  הצעה    ל  ד  עבמכרז, 

 במכרז.  הזוכה   זה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעהימת חוחר חת לא
 

 ת ההצעות בדיק .8.6
 

הע  תיבדק  עההצכל   .8.6.1 ידי  ההצעות,ירייהעל  בדיקת  לצורך  ועדת   .  ת  הא 
פחות(, את גזבר  ל ה)לכול  י שיכלמקצוע   ה מנות צוות בדיקזים רשאית להמכר

שמשפ ה  היועץהעירייה,   העטי  המזכ   ייה,ר יל  ונציג  יר  או    ףגאהעירייה 
 .  טיתבנחלקה הרלהמ

 
הבדיק .8.6.2 את  לבצע  רשאית  ההעירייה  של  ההצעטכניים  ה   טיםהיב ה  ות  של 

 והבלעדי.  חידי  עתה היד פי שיקול-איש מקצוע מטעמה שיבחר על ותעבאמצ
 

מהאמ .8.6.3 לגרוע  לעיל ומבלי  העיר ר  רתה  ייה,  עלא  שיקו-שאית,  דעתה  פי  ל 
,  א לנכוןמצשת פי  כ  יםח ם ומומ עציביוצעות  ת ההבדיק  לצורךזר  עילה ,  בלעדיה

   דים.כעוב ידה-לרבות, אנשי מקצוע המועסקים על
 

 רזתפים במכמשא ומתן עם המשת .8.7
 

על   .8.7.1 שומרת  משא  העירייה  לנהל  עם  ומזכותה  בהמתמודתן  מכרז,  דים 
 משפט. ין ולפסיקת בית הל דלכ  פוףות, בכמתאימ  ו שהצעותיהם נמצא

 
 ן כאמור.  תשא וממ ול ה ירייה לניהע  םמטע יגיםצות נ למנ יארש ייה יר ש העאר .8.7.2

 
על .8.7.3 ייקבע  ומתן  המשא  ניהול  ועדיד-אופן  המי  וע כרזי ת  כי  מובהר,  דת  ם. 

תמודדים  עם המ  א ומתןמשה רשאית לקבוע כל צורה לניהול הים תהיהמכרז
 כדלקמן:   בועלק היה רשאיתהיא ת   ,ין זהבמכרז, ולעני

 
המ .8.7.3.1 ומכי    נמצאו הם  עותישהצם  עימציהכל  עם  ם  יייתקתן  שא 

שרות והנמוכות ביותר )לפי  י ההצעות הכל עם בעק  ר  ו כשרות, א
ה לעכאמוועדה  קביעת  גם  ר  לרבות,  מציע  יל(,  בעם  על  שהנו 

 יחידה למכרז; 
 

ומתן   .8.7.3.2 המשא  ע יתכי  מקיים  כל  כל    ציע ם  בנוכחות  או  בנפרד, 
רשנמצא  מציעיםה ומתן  ים  אוי ו  המשא  ולהליך  עדת  כאמור; 
ומתן  א  משההמנהל את  לצוות  ק  ניהעל  תאייה רשהם תרזימכה
הפגישטעם  מ מסגרת  את  לקבוע  הסמכות  את  עם העירייה,    ות 

 ם השונים;תתפיהמש
 

ל .8.7.3.3 ושינ  צוותכי  המשא  את  לקיים  הל  הסמכות  תינתן  מתן, 
הבמ ומסגרת  מיטמשא  ההצעה  מתן  של  הליך  וסובתן,  פית  ית 

(Best & final  בין שההצעה ,)כדי    ו תוךצמ ע  ותוצ לינתן  הסופית ת
נפרד לתיבת    תוגש  סופיתה  עהצובין שהה  הישיבה,  קיום באופן 

ל בהתאם  וזאת  שי מועדיהמכרזים,  עליקבע ם  הצוות  -ו  ידי 
 המשא ומתן.   המנהל את
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שתתפים  רייה לבין המ גי העיין נציב  כי טרם תחילת המשא ומתן  .8.7.3.4
ה  שונים, רוניש ה  מציעיםיהיו  לצוות ם  להגיש  הפועל    שאים 

 ז.   ת המכרדואום ניו ש סמכיםמה, ריי עיטעם המ
 

ו מפגש  ל  כ  םבתו .8.7.4 במשא  המשתתפים  מבין  מי  לבין  העירייה  בין    מכרז,מתן 
פייע המתעתד  רך  ניהרוטוקול  באופן  ומתן  השא  פרוטוקול  ול  הצדדים.  ין 

 רז.   לק ממסמכי המכהווה חומתן יא המש
 

  יה תהלא  א  והי,  תן כאמורמייבת לנהל משא ומתחנה  ירייה אינכי הע  ,מובהר .8.7.5
 .  המשתתפים במכרז םמתן עו שאמשלא לנהל טתה  החל ק אתנמת לייבח

 
 תאות ואסמכ נאי הסף להשתתפות במכרזת .9

 
במכר להשתתף  מצירשאים  רק  הז  התנאים  כל  על  העונים  עמ  באיםעים  באחדיד )אי    ה 

 : לקמןכדאת  כל ז , (ףעל הס  הלגרום לפסילת ההצע הנאים עלולהת
 

  לראישאזרח  תושב או הנו  המציע .9.1
 

לת ,  חברה,  תהעמו  :הינומציע  ה .9.1.1 רשומים  ומאוגדים  ה  , רהציבות  עלוחברה 
שבים  ות של תואו שותפ  ( עוסק מורשהראל )ח ישיחיד תושב ואזר או  בישראל  

 .  ורואזרחים כאמ
 

עמ .9.1.2 הוכחת  של  ילצורך  בתדתו  המציעינהציע  על  הנ"ל,  הסף  לצרף    םאי 
 ם:   תק המסמכים הבאיהע  את םהצעותיהל

 
   שוםריד תאג אשהו  מציע .9.1.2.1

 
רף להצעתו את  אל, יצן בישרי י דפ-עלהרשום    תאגיד   שהוא מציע  

 המסמכים הבאים: 
 

של   .9.1.2.1.1 ההתעודהעתק  התאגידאתת  של  ק  )העת  גדות 
א-עלמת  מאו עו"ד  כל ידי  של  העתק  וכל  רו"ח(,    ו 

 של התאגיד )ככל ששונה(.  ינוי שםתעודת ש
 

הרלתהל  ש  מעודכןתדפיס   .9.1.2.1.2 הרשם  אצל  בנטי  אגיד 
גיד  תא של הפיס  ה, תדלהצעת   ףלצררה  בעל ח  )קרי,
 (.   תברום החמרש

 
    מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 
יידרש   .9.1.2.2.1 תאגיד,  שאיננו  צילהצע  לצרףמציע  לום  תו 

הזהות באשלו  תעודת  וברור,  ופן  ,  קריא  שיהיה 
ודת הזהות כאמור, בין  ע תשל  פח  סלרבות, צילום ה

 ו. וריגמקום מ  ך הוכחתרהיתר לצו
 

בגדר  .9.1.2.2.2 שהוא  לא  מציע  רף  צי,  המרשו   שותפות 
בין ההשותפו  חוזה את    ו להצעת שהוא  כים  שותפת 

עמ תעודות  -לאומת  צילומי  את  וכן,  עו"ד,  ידי 
   תפים.ל השוות שהזה

 
 בוטל .9.2
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 וםי פרסתמתן שירו בקודם  יוןניס .9.3
 

בהמציע   .9.3.1 ממהלך  סיפק  אחת  שירותי    2020,  2019,  2018,  7201שנים  הכל 
בהיקף   הכתובה,  בעיתונות  חמישים  )  ₪  0050,0  לפחותשל    מצטברפרסום 

לקוחות  מן ה (1אחד )לפחות  ר  כאש,  בנפרד  שנהל  בכ,  ע"מ()לא כולל מ  (אלף
כאמור שירותים  סיפק  הוא  גו,  להם  ציבוריהוא  )ולפ,  ף  אחד  מן   (1חות 

שירו  ותהלקוח סיפק  הוא  כאמור,  להם  גוף  תים  ציבורי(  )פרהוא  או  טי 
 . שפה הערביתצעו בשירותי הפרסום עבורו בוש
 
לקוח  זה  ייןלענ:  רההע] להציג  ניתן  שאחד,  בו  תמ,  :  הדרישות  שתיקיימות 

 [  בשפה הערביתפרסום גם השירות שניתן לו כלל ו  יבוריגם גוף צשהוא 
 

  לעניין סעיף זה:
 
ממש   –  "ציבורי  גוף" יחימשרד  לפי  לתי,  הפועלת  רשות  ממשלתית,  סמך  דת 

תאגיד  חוק, מקומית,  רשות  ישראל,  משטרת  צה"ל,  ממשלתית,  ם  מי  חברה 
עלו שהוקם  חוק-ביוב  הבינו יד  תאג,  פי  או  הפיתוח  בתחום  שעוסק  י,  עירוני 

התשתיות,   בתחום  שעוסק  ערים  חולים,  גבוהה  להשכלה   מוסד איגוד  בית   ,
 הדין חובת פרסום מכרז פומבי; לה עליו מכוח כל גוף אחר שחאו  קופת חולים

 
 :ף זהס איין תנענילן  אופן הוכחת הניסיו .9.3.2

 
ה  עמ לצורך  ה  ידתו וכחת  על    9.3.1בסעיף  בהוראות    מציעשל  המציע  לעיל, 

להצעתול בד  צרף  ניסיותצהיר  בבר  עבר  המצורל ם  התאן  למסמכי נוסח    ף 
)המכר המלאישולתצהיר    לצרףוכן  (,  4מס'  טופס  ז  ו/או   ,תבבכ  צותרים 

   ן:, כל זאת כדלקמכאמור לעיל בתנאי הסף עמידתול ע  המצביעים
 

 שא משרה ר נותצהי .9.3.2.1
 

עמ רך  לצו של  הוכחת  בתידתו  מן המציעים  סף  כל אחד  זה, נאי 
לצרף  על   המציעים  מן  אחד  תצהיר כל  מנוש   להצעתו  שרה  א 
ער שיה בהיה  להלוך  המצורף  לנוסח    , 4מס'  פס  כטוה  זן  תאם 
ה  תקופבמהלך ה   ידו-עלשירותים שסופקו    ט שלפירול  לו יכ  אשר

 לעיל.   הנקובה
 

כי   תצהללמ יש  מובהר,  נפא  לכל  יר  עלרד  לקוח  או  יו מזמין 
ה במסמסתמך  למכרהצ   גרת ציע  הפרטים    זעתו  את  בו  ולכלול 

  הבאים:
 

 ;רסוםשירותי הפשהזמין את  לקוח שם ה .9.3.2.1.1
 

פרטי  מהות   .9.3.2.1.2 תאגיד  ציבורי,  גוף  הוא  )האם  הלקוח 
 ;וכיו"ב(

 
הפרסום  ת  מטר .9.3.2.1.3 )מושסשירותי  ללקוח    דעות ופקו 

מדרו מודעודעות  שים,  ובנ מכרזים,  תכנון  ייה,  ות 
 ; מסחרית מודעות אחרות, פרסומת

 
בעיתונות  ה  עדמו .9.3.2.1.4 הפרסום  שירותי  מתן  תחלת 

   ;ההכתוב
 

מתן  מועד   .9.3.2.1.5 בעיתונ סיום  הפרסום  ות  שירותי 
 ; הכתובה
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בכל  ההיקף  ה .9.3.2.1.6 שסופקו  הפרסום  שירותי  של  כספי 
השנים מן    לא )   2020  -ו   2019,  2018,  0172  אחת 

 (;  מע"מכולל 
 

מ .9.3.2.1.7 כללו  השירותים  שהאם  פרסום  תן  ירותי 
 .ערביתהבשפה  עיתונות הכתובה ב
 

אי .9.3.2.1.8 עפרטי  קשר  נש  ולאמליציתן  מו  קשר  ת  את  ור 
 ע. ידי המצי-על נמסרוים הכספיים שפרטה

 
 בוצעה העבודה  רם בוהגופים ע  ת שלהמלצואישורים או  .9.3.2.2

 
הנ"ל, המלצות    4  מס'  טופסר  צהיתל   ים לצרף ף, על המציע וסבנ
בכתב  ו/ אישורים  האחשאו  הגורם  אצל ל  מן    ראי  אחד  כל 

מהות  נ יהמזמ לגבי  שסופקו  הים  היד-עלשירותים    ואשר  עמצי י 
בוהתקופ   , "להנ  4  מס'  בטופספורטו   הן  שבהן    ההיקף צעו,  ה 
     .ציעמ מן הן צו שביעות הרידת ומ  ,רדבנפ עסקהשל כל הכספי 

 
ע  היהעירי  .9.3.3 רשאית,  שיקול  -ל תהיה  הבלעדיפי  לאדעתה  א,  הנתונים  ת  מת 

  ון בח וכן, לגמי(,  מד  ין באופן מלא ובין באופןמור )בע כאהמציידי  -שהוצגו על
 ידו.-על ו ואשר לא פורט ציע, ידי המ-עו עלבוצם שיקט וימיוזמתה ביצוע פר

 
 לי ימאספי מינכ ורמחז .9.4

 
( ₪  מאתיים אלף)  ₪  000,200  תוחלפ  של  ,יפסכ  מחזור  לע ב  תיולה   המציע  על .9.4.1

ע זא  9201  ,8012,  7201  םהכספי  ות משנ  אחת   ל בכ  ,("ממע  כולל  לא) פי  -לת 
   . אלה  לשניםע  ימצהל ש יםוקרהמבם ספיית הכ "הדוחו

 
תאגיד    יעמצ אינו  אואאשר  יהיה  רוקבמפי  סכו"ח  דשת  בהגמחויב    וינשר   ,

להסתר ה  מצוייםה  תונים נ  על  ךמשאי  שלוכספייבדוחו"ת  האש  ם  וגשו  ר 
   יל.לעורטות פ המם  הכספיאחת משנות  כל  בגיןרשות המיסים ל
 

בון  שבחת  יש לקח   ת המציע,והכנסישוב  חך  רוכי לצ  מובהר  ק,ספ  רסה  עןלמ .9.4.2
ה הכנ  עהמצי  תכנסואת  ללא  הנובעות  סובלבד,  או גופשל    תמפעילות  ים 
 .  ומערים ם הקשויתאגיד

 
מך על  שאי להסתיהיה ר  , 9120נת  קר לשדו"ח כספי מבו  יודן בייא  ראש  עמצי .9.4.3

ל כספיים מבוק  "תדוחו ו8120,  7201,  6201  יםשנרים  דו"ח  הל  , עלכךף  סובנ, 
 .  9201נת לש  רהסקו יספכה
 

 : זהנאי סף בת יעמצשל העמידתו  תכח הואופן   .9.4.4
 

עמ  לצורך ההוכחת  של  לה  המציע  על,  האל  סףי  בתנא  יעמצידתו    ו תצעלצרף 
 הבאים:    םכיהמסמת א

 
 חשבון רואה אישור  .9.4.4.1

 
להצע   םהמציעי  לע רואה  ש איהם  יות לצרף  של  של  ן  בוהחש ור 

בתמה  של  דתועמית  א  מאשרה   המציע, הציע  ים  טורפמ נאי 
 (.5מס' טופס ) מכרזה  למסמכי רףצו המ נוסחאת בה, זזעיף בס

 
כי   ל  5  מס'  טופסאת  מובהר,  גערוך  יש  פי ניי  ב על  של  ר  ירמה 
 .ציעמ של ה ןובהחש ימשרד רוא
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 פייםכס ו"תק דוח ת העת דרישה לקבל .9.4.4.2
 

במ  וניםכנאת  לאמת    מנת   על הר  שלכתבו  האמור   ן,בוחשואה 
להמציע   מן  שלדרו  תאירשיה  הת  םרזיהמכ  תועד רף צים 

שנים  בוקרים למהים  יספת הכוחו"תק הדהעת  הם, אתיעולהצ
ר המבוקדו"ח  ו את הין בידאימציע ש  )ולגבי  2019  ,2018,  2017

המבוקריםהדוח  את  –  2019נת  לש ,  2017,  2016ם  לשני  ו"ת 
   (.9120לשנת  רהסקו חדו"את העתק הו 8201
 

  של י  ספח כ" דו  ים לגב יבימחו ם הייונ י שבו  ולף זה יחית סעהוראו
 קר. וספי מבגשת דו"ח כהב יבנו חי ק שאי עוס

 
  הל שנתונים אי  רים, הכספי ומים  ם לסכתייחסיהסף מ  י שתנא, כי ככל  מובהר .9.4.5

 . "ממעם ליול כ אינם
 

 חי  עסק  תהראז או  חי  עסק הערת רישום היעדר .9.5
 

  או   חי  סק עת  הער שומה  לא ר  ,9012  לשנת  של המציע  רבוקמהפי  "ח הכסבדו .9.5.1
בו  צל מע עתריכדי לה  הב  רת, שישונאית אחבה חשל הערכאו    ק חי,עס  הרתאז
   יו.ותיבוי התחי לעמוד ביכולתו ע ו/או ספי של המצי כה
 

  על   הסתמך שאי ל, יהיה ר9201שנת  לבוקר  מי  כספ  דיו דו"ח ישר אין בע אימצ .9.5.2
הכספ דו"ה ל  ,8201ת  שנל  המבוקר  יח  רובנוסף  ,  מטעמוחשבון  הה  ואכך, 
הדובסיעל  כי    ןי לציש  קתבי ה"ס  צ9201לשנת    קורסהספי  כח  לא  ה  יפו, 

 ר.   כאמור בדו"ח המבוק ה רהע ו ה אזהר ם אלהירש
 

אינצמ .9.5.3 אשר  תאגיד  יע  אאוו  בהישר  מחויב  דו"ח  נו    צרף י,  וקרבמ  כספיגשת 
רוא  של  החשאישור  ש ה  המצי   ,לובון  מחו  עלפיו,  באינו  כספי הגשת  יב    דו"ח 

תן  ינ ,  םיהמיס  ותשרגשו ל שהו יע  המצ  לש ם  ייספהכת  הדוחו"בסיס    עלו  רמבוק
עסק    ה הערת עסק חי או אזהרתרשומ א  ל  9201נת  ספי לשהכח  כי בדו"לאשר  

כל או  כדי  חר, שישית אא חשבונהערה    חי,  של  ומצב  לעע  התרי ל   בה    הכספי 
 ויותיו. בייד בהתחו לעמויכולתו  המציע ו/א

 
  אישור את  ו עת הצף לרצ ל יועל,  זהסף אי בתנ יע מצשל ה  ות כחת עמידוה רך לצו .9.5.4

 .הלהליך ז 5' מס פסכטו ורףסח המצבנוו, ן שלוהחשב רואה
 

 הצעה ה ערבות  .9.6
 

ימהמצי .9.6.1 בנקאיורבע  ציאע    י מסחר ק  בנ   מאת תתני מו  לתי ב  ית מאוטונו  תת 
) לראיש ולהלעי י  ה להבטח  וזאת  (,"תקאיהבנ  ותרבהע "לן:  ל  תו  בוייתחת 

 . המכרזעמידה בתנאי ל
 

  ( 6ס'  טופס מ)  כרזהמ  למסמכי  ףרהמצו  חסנוב  כהערו א  תהנקאית  ב הות  הערב .9.6.2
   .(פיםעשרת אל)  ₪ 10,000 ום שלותהיה בסכ

 
  ה יריי שהע   לכ כ.  1202פריל  א  30  וםיל   עדבתוקפה  תעמוד    איתנקהב  ותבהער .9.6.3

  דרוש ל  תי שארתהיה    היא  ה,ם למכרז ז הנוגעי  םניהזמ  תו וי לוחנ על שי  תחליט
הארכת    תעמ את  בהתיא קנבהת  הערבו  קף תולעת  זאת  לשקול  ת,    ה תדעאם 

   הבלעדי.
 

שונה  ח  וסננקאית ב ערבות בעה שתוגש עם  צה  כיפק מובהר  כל ס  למען הסר .9.6.4
שצונהמ לוסח  המכרז,מסמרף  בסטיי  כי  מהאו  זסעוראות  ה  )ליף  בות,  רה 
סעניל העין  אוברכום  תוקומו  ת  תיפסעד  עמהוותגרל  פה(,  לת סיפ  את  ר 

 .העההצ
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האמור .9.6.5 אף  העילעיל  על  עלהת  הירי ,  רשאית,  שיקול א  ,  הבלעדי  התעד  פי 
(  3ה )וששל   עדת של  וספפה נלתקובכל פעם    תורבכת העהאר  מציע  כלש מלדרו

  .יעיםופנתה לכל המצשדרישה זו ה דבלב, ודשיםוח
 

של    החייתד  ת בסמוך לאחרנקאיבה  תבורעהאת  יע  צ ידי המחזיר ל ת ייה  העיר .9.6.6
צע את הפרויקט  בל  רח ב שנהמציע  ם  ע  נחתם חוזה לאחר שבסמוך    או  ,העצה

 . ת ביצועוב רע המציא
 

רהעירייה   .9.6.7 הב   ת אג  להצישאית  תהא  ולפירית  נקאהערבות  את    לט לחעון 
בה הנקו  הסכום שיקולכל חלק ממנו  )או  ב  לפי  ה  (,  מקום  בכל    בלעדי,דעתה 

המצש חזר  יבו  את  ועתמהצ  ובע  קיים  לא  ת  נוקיי דבמכרז  הנאי  ת   ו/או 
ו/אובשלמ למות  סירב  הדא  לא ו  בנמ מ  תושירחר  במכו  זכייתו    , רזעקבות 

הה ל באווררבות  במלוא  של  ו או/   חוזה ה  תחתימדבר  ת  עמד  יותיו  התחייבוא 
להתאב ו/אומסמכאות  הורלו הצעה  ם  המכרז  דר  י  בכל  אחרת   ךשסטה 

המכמהוראו  ו/את  בכל  רז  שבמו  כיול ר  התבר  ו קרה  המכרזים    מציע ה   ועדת 
או השוויוני  ו/  ןג והה  ךי ל רת הההפך  ב ו/או תותום ל  ו בחוסרעת צה  תאהגיש  

מרבות,  )ל  כרזבמ  פיםת תשהמבין   חבכל  שיש  ניסילק  ש שקרה  של  ון  יומה 
 וכיו"ב(.    יביתפיקט עה צהו/או יה טעיו/או ה  הטיה

 
אין  .9.6.8 כי  העי בזכוי   מובהר,  בכ  בסעיף  כמפורטייה  רות  סעד    וע לגר   ידזה,  מכל 

 . כל דיןי פ  מסמכי המכרז ועלבהתאם ל הייר יע שות הרמד לעו אחר אשר 
 

ו  יח קיומוכ להרך  מבלי שתצט,  תקאיהבנ  תורבה רשאית לחלט את העיי ריעה .9.6.9
  אוו/דרישתה    סלבסאו  ו/ה  תשמק בקלנ  או /סו ו לבסאו  גרם  נזק כלשהו שנ  לש
  .נקבה בפני  תהערבו  גת כתבצהבשדי אלא   המציע,כן אל פנות קודם לל
 

ע .9.6.10 אשר  שערל  יוכל   לא  ,ול  וחזרה הותו  רב מציע  זכייה  על  ר  אחל  ער 
המעידה  ת  רבו, ערערלע  שתולבקרף  וצמב  א לעירייה,אם כן המצי  אלא  ז,במכר

הינו    םות  יכ ה  חודשים  3תוקפה  לעניי הילעירי תה  חזרמיום  סע.  זה,  יף  ן 
   .ת משפטפני ביפטי בליך משיטה בה , נק ר", לרבות"ערעו

 
 פי דין -לע ושות רהד  תאותאסמכ .9.7

 
להצעת  יעמצה  על כללצרף  את  הבאיםיהאישור   ו  תקפים,  ם  הגש  כשהם  ת  למועד 

 ההצעה: 
 

  בוטל .9.7.1
 

בעלצה .9.7.2 הוא  המציע  לפיה,  האישורים    הרה  לפי כל  עסקאות    הדרושים  חוק 
ציג כ1976-ל"והתש  בוריים, ופים  לשם  המצי.  להצך,  יצרף  היר  תצ   עתוע 
 (. 7טופס מס' וסח המצורף למסמכי המכרז )בנ התאם לחוק זהב
 

אות  בהתאם להורספרים כדין  יהול  רו"ח בדבר נף מפקיד שומה או  ר תקאישו .9.7.3
 . 1975-התשל"ו ,מוסףוחוק מס ערך  [נוסח חדש] הנס הכ  ספקודת מ

 
 .[הכנסה ]נוסח חדש וראות פקודת מסה לקור י מס במ ף על ניכו ר תקאישו .9.7.4

 
ך  ודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערעת   מלכ"ר אוור  ש איהעתק   .9.7.5

 . 1976-"ן, התשל מוסף
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 ן פי די -עלות הצהר .9.8
 

ש מחובתו  לגרוע  הממבלי  ו/או מכמסה  אתלצרף  ציע  ל  המפורטים  האישור  ים  ים 
 ים:הבא מכיםהמסכל את עתו גם ף להצבמסמך זה, עליו לצר

 
 ניגוד עניינים ר בדבר היעדר  היתצ .9.8.1

 
כי  שרמ  נושאאמצעות  ביצהיר    עציהמ .9.8.1.1 מטעמו,  בכיר  ה 

זה וחתהשת העיריי  זהחוימת  תפותו בהליך  יהיעם  ה תוך  ה לא 
או  /המציע וו  ינ ב  יןים, וכי אניינימצאות במצב של ניגוד עי הכד

בבעל נושאי משרה  ו/או  שלו  משפח  כיריםי המניות  ה,  בו קשרי 
 להליך זה.   8מס' כטופס וסח המצורף נלאם  בהת וזאת

 
המציע בעצמו )באמצעות נושא משרה   בנפרד  יחתמו  צהירתה  לע

וכ  כל  כאמור(,  מבן,  המניות אחד  בעלי  השותפים(  ין  ,  )או 
מנהלים    ,ל, מנכ" משרה, נושאי  מנהל(עד  ו   )או חברי  דירקטורים

    .בכירים
 

המשפטי    ץעו יהיתר, לקבלת אישור  , בין הוישמש  ים אלהתצהיר .9.8.1.2
 ה.  הזוכעם   החוז ל הרם החתימה ע של העירייה ט

 
 מירת זכויות עובדים בר שדבר תצהי .9.8.2

 
יצרף   .9.8.2.1 בצעתו תצהי הלהמציע  בעלי השל   כתבר  ושל  בו,  שלו  יטה 

המצורף   מכמסמך  בנוסח  המכסמכלמ  9'  סטופס  דבר ב,  רז י 
עלחובו  קיום העובדים,  זכויות  בעניין  ועל  קי החו  פי-תיו  עבודה 
 .  ם הרלבנטייםוההסכמים הקיבוציי ההרחבה  וויפי צ

 
ההר  פויצור   הירצלת .9.8.2.2 פ   תושעכל  בעבדין  המציע,  של  לי  לילי 

בו  אחר   שליטה  בוחברות  השליטבעלוות  מבעלי  מי  במידה  ת  ה, 
הל  ידי מנ-על   הלאמעל מי    שהושתו  וכן כל הקנסותוהיו כאלה,  

חוקי העבודה  פרה של  ה בגין ה סדרה והאכיפה במשרד הכלכלאה
   ההצעה.חרון להגשת שנים האחרונות מהמועד האה ושלבש

 
ה הירי העידרישת  פי  -על .9.8.2.3 יצרף  ,  מעודכן ר  אישולהצעתו  מציע 

דבר ההרשעות משרד הכלכלה באכיפה בסדרה והאנהל ה מ  של
 . םכאמור או העדרוהקנסות 

 
אה  אם .9.8.2.4 השמ  מיו  מציע  השנים  ליטה  בעלי  בשלוש  הורשעו  בו 

העבירות המנויות  מבין    ותר ו ילילית אחת אה פעביר ות ב האחרונ
ובחו העבודה  עלפית  ההצעה,  9מס'    ופסבטם  יהמפורט קי   סל 

 . הסף
 

או .9.8.2.5 המציע  ה  אם  מבעלי  נקנלשמי  בו  עליטה  מינהל  ידי  -סו 
והאכיפהההסד הכלכלה  רה  )  במשרד  אוקנס(  2בשני  ר,  ותי  ות 

, 7ס'  בטופס מבחוקי העבודה המפורטים  יות  המנו רות  ביהען  בגי
השניבשלו האחרונש  הסף  , תום  על  תיפסל  מובה ההצעה  ר  . 
מ  בזאת הכי  בגיןסונק ספר  כקנסות    רהעביאותה    ת  ייספרו 

 שונים.  
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 ילית ה פלער הרשדער בדבר היהיתצ .9.8.3
 

בא .9.8.3.1 יצהיר  משרהמציע  נושא  מט מצעות  בכיר  המה  כי    ציע עמו, 
ו וכל אחד מנושאי המשרה  ת שלמניולי ה בעמ  חד, כל אכןו  עצמו

נה למנכ"ל, סמנכ"ל,  "ל, משכנמן,  י דירקטוריו)כגון: חבר   במציע
כספים, מתפעו  מנהלי  מנהל  אכ נהל  ל,  אנוש    דםוח  משאבי  או 

לא  ה  7  ךל במה  הורשעו  וכיו"ב(,  שקד)שבע(  להגשת  שנים  מו 
עמהההצ שיש  בעבירה  למכרז  זאת  עה  לבה  קלון,    סח נותאם 

 .  10' כטופס מסף המצור
 

  " ןוה שיש עמה קלירעב, "10ס'  טופס מלעניין סעיף זה ולעניין   .9.8.3.2
פגיע בה  שיש  עבירה  כל  המיהנם  בטוהר  וה  עכדות,  עבן,  ירה  ל 

 " או "עוון"; עש"פמסוג 
 

יצרף .9.8.3.3 יי   המציע  לצורך  י ופלתצהיר  במ  כוח  הפלילי, בירור    רשם 
המצו אחד    יחתמו  עליהם  ,10מס'    לטופסרף  בנוסח  מבעלי  כל 

 המציע.     י המשרה אצל, כל אחד מנושאמציע, וכןל הת שוי נמה
 

 עם מוגבלות זכויות לאנשים   יוןשוולפי חוק  רההצה .9.8.4
 

הציגי  המציע בההר ש  נושאמצעו,  משת  בהת  רהא  מטעמו,  אם  בכיר 
מוגבלות,  שים עם  יות לאניון זכו וק שוו לח  9ף  יעס פי הוראות  לנדרש ל 

 .11' מס סכטופורף וסח המצנהתאם לזאת ב ,1998-תשנ"ח
 

 בוטל .9.9
 

 וקדם תא אודות ביצוע רישום ממכאס .9.10
 

ר נשלח למזכיר  שא  פס הרישום המוקדםף להצעתם את העתק טועים לצרי מצעל ה
דים הקבועים  במוע  הירת למזכיר העירייסמה על  צירוף אסמכתא המעיד העירייה, ב

משלוח באמצעות   רואיש  ל,"א אישור מסירה ביד, אישור משלוח בדו :ןכגו יך זה )בהל
 יה(.מילקסיפ
 

 מסמכים רכישתתא על מכאס .9.11
 

 המכרז. מסמכי  שתרכידה על הצעתם אסמכתא המעילף  ים לצרמציעעל ה
 

 ה בתנאי הסף כות לבחינה נוספת של עמידמס .9.12
 

זים  דת המכרבאישור של וע  ןיא כי    ,הר ומודגשספק, מוב  להסר כלמען   .9.12.1
בתפל עומד  מסוים  משתתף  של יו  הסף  כמכה  נאי  אישור    י דרז  להוות 

 . זכרהמל הסף ש  תו של אותו משתתף בתנאיידעמלט לגבי  מוחי וסופ
 

סופיתלקבלתה של    עדמקרה,    בכל .9.12.2 המכרזים רשאית    תועד,  החלטה 
ולל ובמידת  הסף  בתנאי  יםתתפהמש  עמידת  את   מחדש  בחוןשוב   ,
מטעם    ורך,צה לפסול  מציעאף  שזה  כן  צהים  לפני  נבדקו  עותיהם 

 .נאי הסףתבדות ומע ושר כי הןוא
 

 :ן ההצעותהבחירה בישיש לצרף לצורך ם נוספיונים תנו מסמכים .10
 

 איש הקשר מטעם המציע  פרטי רוףיצ .10.1
 

וה .10.1.1 דנאמאחר  במכרז  לספק    זוכה  איידרש  לפ שירותיהת  לעירייה  י  ם 
זה,   ושוט באו הליך  רציף  לפן  יידרש  המציעים  מן  אחד  כל  אזי  צרף  ף, 

 ו. עממטאיש הקשר  כחלק בלתי נפרד מן ההצעה את פרטי
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כי   .10.1.2 איש מובהר,  פרטי  א הקשר    צירוף  המציע  תנאי  ם  ינמטעם  מהווים 
הם  ו/או תנאי לבחירת ההצעה הזוכה, אולם    סף להשתתפות בהליך זה

היהוו   לחתימת  הזוכהתנאי  עם  הקבו)במועד  חוזה    5בסעיף    עיםים 
  יטול הזכייה להביא לב  במועד, עלולף הפרטים כאמור  עיל(, ואי צירול
 מור לעיל.  כ

 
בהתאם לכל    באופן ישיר,  נציג מטעמויודגש, על המציע להעסיק את ה .10.1.3

   באמצעות קבלן כוח אדם או ספק משנה. ושלא דין, 
 

זאת,   מעם  המשתתפים,  על  להקל  מנת  כי  על  יהיו  ובהר  המציעים 
ההודעה על  נה, אשר ייכנס לתוקפו עם  העסקה מות  חוזהשאים להציג  ר

 הזכייה במכרז.  
 

עם    חוזהלרבות, לאחר חתימת הר שהוצע,  הקש   אישר  י בזהותכל שינו  .10.1.4
תה עלהזוכה,  ורק  אך  קבלת  -יה  לאחר  ורק  בכתב,  מנומקת  בקשה  פי 

 .  העירייהאישור בכתב ומראש של  
 

א להחלפת  תסרב  לא  כאהעירייה  הקשר  עומד  ,  מוריש  הוא  עוד  כל 
 ידי הזוכה.  -, לרבות, העסקה ישירה עלבדרישות סעיף זה

 
העירייה, תהווה הפרה של ההתקשרות  ישור  ללא אקשר,  ה  יש אהחלפת  

הצדדים,   מחילופי  בין  העירייה  בהתעלמות  יראו  לא  מקרה,  ובכל 
 ורה כהסכמה מצדה וכתחליף לאישור בכתב.איש עובדים ללא

 
יכו .10.1.5 אינו  הקשר  עובד ל  איש  עובד עיריית    להיות  לרבות,    המצוי   רהט, 

 בחל"ת. 
 

 ים הבאים: על כל מציע לצרף להצעתו את המסמכ .10.1.6
 

 ; איש הקשר המוצע רות חיים שלוק .10.1.6.1
 

 צועיות; שכלה ו/או הכשרות מקעל ה  המעידותתעודות  .10.1.6.2
 

מקצועיים, מקצועיים  שיונות  יר .10.1.6.3 במרשמים  רישום  ו/או 
 ; מועד הגשת ההצעהכשהם בתוקף נכון ל

 
העובד  כתאאסמ .10.1.6.4 של  ישירה  העסקה   המציעידי  -על  על 

הלאומ )כגון: לביטוח  דיווח  עדכני,  שכר  אישור תלוש  י, 
 ב של רואה החשבון של המציע(. בכת

 
ומ .10.1.6.5 בהתבמקרה  העובקשרודובר  להעסקת  מותנית  או  ת  ד 

 העסקה מותנה כאמור.   חוזההעובדת, יש לצרף נוסח של  
 

על   .10.1.7 יידרש לחתום  ניגוד  איש הקשר  ו/או קרב משפחה  ייענהצהרת  נים 
עיריי ציבור לעובד  נבחר  ו/או  רהט  מס'    ת  הצ8)טופס  על  וכן,  הרה  (, 

 .(10לים )טופס מס' בפלי  דר הרשעהבהיע
 

מציע בעצמו  במקרה ובו איש הקשר הוא הזה לא יחולו  הוראות סעיף   .10.1.8
איש הקשר הוא בעל    במקרה שבואו    יחיד המגיש הצעה(,במקרה של  )

 ד(.  של מציע שהוא תאגי ליטה בתאגיד )במקרההש
 

 וטלב .10.2
 

 בוטל .10.3
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 המציע  של פרופיל .10.4
 

 :םיהבא  םהפרטי  יפורטו  ובו,  המציע  לש פרופיל  להצעתו רףלצ המציע על
 

ו  לש ההתאגדות    צורת .10.4.1 הפעיהמציע  של  בתחילת  ככל    .עהמצילות 
על   נמנה  חשהמציע  בתלתא  וליע  ברות,אשכול  הגופיר  את  ם  מצית 
החברים   הקהאחרים  החברות,  בבאשכול  המצי   ינםשר  ,  וכן  ע,לבין 

 .  ד מן הגופים הללוום הפעילות של כל אחתח
 

המכרז  בתחום  המציע   של  פעילותו  תיאור .10.4.2 ש,  נשוא    תים ירולרבות, 
 (. יימיםקש )ככל  אחרים בתחומים, וכןם ציבוריים,  פילגו תניםהני

 
 . במציע השותפים או  המניות י לעב  טפירו .10.4.3

 
 . המציע של שרהונושאי המ  הל()או הגוף המנ וןורי רקט הדי  חברי  וטפיר .10.4.4

 
"ם,  כליסמנל,  )נשיא, מנכ"   עהמצי   ים אצל ר שרה הבכינושאי המ  ט רופי .10.4.5

,  הבכיר  האדם  כוח  איש,  ירהבכ   הכספים  שאי,  כירבה  התפעול  איש
  או   וריוןרקטידל   ףבנוס  הנהלה  תעלפו  ילפעהמ   שאצל)ככל    הנהלה  חברי

 (; מנהל ועד
 

ך  , תונשוא המכרז  ום  רותים בתח שיע  צייפק המהם סוחות ל קל  פירוט .10.4.6
לתן  מ יש  ככל שלמצ.  יל(לע   9.3בסעיף    דרתםכהגציבוריי  םיפו גדגש  יע 

בתלק הפועלים  רהט,  םוח וחות  לצי   העיר  איעליו  גם  הן  וחות  קלת 
 הפרטיים הללו.    

 
 נסיבות העניין.  כון בי ולנמציע יראה לראו שה  או נוסףנתון אחר  כל .10.4.7

 
 בוטל .10.5

 
 מסמכים מתשלהה וצעמתן הבהרות לה .11

 
שומרייירהע .11.1 זכה  על  ועת  דעתה  -לותה,  שיקול  אודר ל  ידהבלעפי  מכל  ן  מ  חדש 

אות תאסמכ   כים אוסממ  השלמת  עתו, וכן, ר בהצ מולאהמציעים מתן הבהרות בכתב  
ך ילכהה  יך זו הל תה )וירא ההצעה ו/או הבהר  רך בדיקתדרושים לדעתה לצונוספים ה

להצעה( הבהרות  ללמתן  לרבות,  הוכצו,  עמירך  המשתתחת  של  נאי הסבת ם  פידת  ף 
 (.  זכרלמ הההצענכון למועד הגשת  יך זה )הל

 
ו/או ההבהר  יךהל אינה חייבת לעשות שימוש בייה  העיר .11.2 ם  ריכים חסשלמת מסמות 

והעה  בהצ לשיקול  מסוימת,  נתון  שימו   דעתודבר  הבדיקה  צוות  לבדיק של  ת נה 
   . כרזים עצמהיקול דעתה של ועדת המש לו א  צעותהה

 
  ת ילפס  ליט עעדת המכרזים להחלתה של ווע מזכודי לגר כ  ל,עי אין באמור לך,  משכ .11.3

זאת,  ם  ע  רז זה;בתנאי מכ  לעיל   וראמ לא צורף במלואו ובהתאם ל  מר חושה הצעות  
פב הצעה כאמסטרם  ועדת המכרזיםילת  רשא   ור,  למציעיםתהא  לפנות  השונים    ית 

לקבבקש נמסר  שהת  בלה  שלא  לחומר  מסמכילמות  בנוסנוספיםם  ו/או  לחומר ,  ף 
 לידיה. ר מסשנ

 
וכיחים בדיעבד ם המכיסמהשלמת משר  לאפ  כדי   אין באמור בסעיף זה, כי  מודגש .11.4

התקיימו כאשר הללו לא  )עיל  טו לשפורהסף  נאי  מסוים בת  מציע  שלו  את עמידת
במ הגבמציע  אוועד  למכרז(  הצעתו  בא  שת  הבנקאית,   תורבהעשל    יחורהגשה 

 .   ך זהלי ה  תנאיה לפי ת פגומבנקאי ותונה של ערבלרבות, תיק
 

הצוו .11.5 המכרזיםת  ועדת  או  יקצב י ניהע   י )לפ  בדיקה  לשמוו  ן(  כל עדים  של  עמדתו  ם 
 ים.  ת המסמכ מישתה להשלר בדרמוכאמציע 
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 מכרזות שהוגש להצעת היקבד .12
 

 לי כל .12.1
 

דת  עוובהיעדר הנמקה אחרת,  ,  תוע צה  להציעזמנה זו  ור בהבכפוף לאמ  .12.1.1
  כה, זוה  עהצהה   את  , י הסףאנין ההצעות שעמדו בת במ  חרתב   המכרזים

 .  ביותר ת הזולהה הכספיפי ההצע -לע
 

מציעים  בע לפי המחירים שהיק,  ציעשל כל מ  כספיתסכום ההצעה ה
לול של המחירים  לאחר ביצוע שקוציעו לגבי כל אחד מן הפריטים,  ה

ופרי פריט  לכל  שניתן  המשקל  לפי  הצעבטוט  כאמור  המחיר  פס  ת 
 (.12 מס' טופס)
 

 .  היאש הצעה חייבת לקבל כל רייה מתאין העי .12.1.2
 

או    הירסב  תיבל   יאשה,  צעההב  כלל  שבתח לה  לא  תיא רש  היי רהעי .12.1.3
בח   התייחסות   חוסר  לשב  או  המכרז  שותירלד   המאהת  וסרשהינה 

  ה צע הה  הערכת  נעו מ  העירייה  תעשלד  המכרז  מסעיפי  לסעיף  מפורטת
 . בעידכ
 

המכרזיםעו .12.1.4 רשת   דת  יומ  עץ יולמנות    תאי היה  כאמטעמה.  יכו עץ    ל ור 
הרלבנטית  מנהללהיות   הבעירייה  המחלקה  לפנ אשר  יהיה  ץעיו.    תוי 

פרטלמושהום  יר הסב  קבלתל ת  חוווש  גיב  ךלצור   עיםי המצמן  ים  ת 
 סף.  בתנאי המציעים ת הדבר עמידב ותעד

 
 ה הכספית עצהה מילוי אופן  .12.2

 
   .רסתדן נאומעם  ת  מתן הצעה כספיבשיטה של  נה ייתה  המחירות הצע .12.2.1

 
בי  גאת על  , זהמחיר לכל פריטואת    יםו המלאת פרטיאכל מציע ימלא   .12.2.2

 י המכרז. סמכ למרף  צוהמ  21' ס מספכטוף מך המצור המס
    

במקור    אותה  , ולהגיש כחול בלבדט  בעלמלא  ת יש  יפהכסעה  ההצאת   .12.2.3
 .  הצעה(של ה צילומיעתק  ה לא יתקבל)
 

,   12  מס'   פסטוכ וכה בהתאם לנוסח המצורף  רע  ית תהיהספכההצעה ה .12.2.4
בלבד  ובנוסח מזה  הכספובה.  ההצעה  טופס  כי  כור  אית  כתלל  ב  ת 

 .    זה הכמויות של הליך
 

בעת  מציעהעל   כי  לוודא  מסמים  לידיהה  רזמכה  כיקבלת  יקבלו  ם  ם 
וריד  יה לה תן יה י נ ובכל מקרה,  ,  כספיתעה הת טופס ההצרד, גם אבנפ

 .  העיריי הכספית מאתר הה את טופס ההצע
 

ף  אשר תצור  ונפרדת  , אטומהסגורהטפה  במע תוגש    תיההצעה הכספ .12.2.5
המכרמסמכיתר  ם  ע  חדבי הצעמובהר,  .  זי  שלא    הכי  תוגש כספית 

די  י-עלולא תיבדק    על הסף  לתיפס,  רהוגס טומה וה, אורסג  במעטפה
 . העירייה  רזים שלועדת המכ

 
לע .12.2.6 כי ההאשרתהיה  ירייה  הע יל,  על אף האמור  ש  צעה תוגית לדרוש 

ס , על בסיו"ב(יכור וקי, תקליט  סק אוןדיגיטלית )די  ם על גבי מדיהג
אקסל  ק ערוובץ  ל ך  שיהיה   יועברקובץ  ה) ות  ויכמכתב  בהתאם 

 מידי העירייה(.  למשתתפים
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הגשתה  יטהחל על  כאמההצעה    העירייה  אקסל  קובץ  בסיס  ור  על 
להלעיל,   בהתאם  הקובץ  את  למלא  המציע  על  זה, יהיה  סעיף    וראות 

אות  ה בהתאם להורואטומטפה נפרדת  )במע  ותביחד עם הצעולהגישו  
זה טופ,  סעיף  עם  מס'  וביחד  עלכש  12ס  חתום  )אך י -הוא  המציע    די 

 (.  ידני של המחירים(ללא מילוי 
 

גבי המדיה  י על המציע, כדגשמו על  המגנטית  ים להגיש את ההצעה 
מודפ עותק  עלבצירוף  ייחתם  )אשר  הצעתם  של  המציע(-ס  וזאת    ידי 

  ירה, תשל סש כי במקרה  מודגהר ובעם זאת, מו.  הקלצורך בקרה ובדי
 .  יהפיזמור בקובץ ר האיגב

 
תה מחה  הצעת .12.2.7 בכפריטים  ה   לפי ערוכה  ה  ייר  ות  כמויה  תבהמפורטים 

 .(12מס'  פסטו)
 

סוגי המודעות  כל  ל  םלפרט את המחירים המוצעים על יד  יםיעמצ העל   .12.2.8
   .צעת המחירה פסת בטו המפורטו

 
  המחיר המוצע   תאו איר  ים,מסו   פריטעבור    מלא מחירלא י  מציע אשר .12.2.9

י שיהיה  פ )כ  ייהקוב באומדן מטעם העירר הנלאותו פריט, כמחי  ויד -לע
 כרזים(.בתיבת המ

 
)סוג  ים  סעיפמן הר  ו/או יות  ( 4)  ארבעהר עבור  יע אשר לא ימלא מחיצמ .12.2.10

בכך  טיםיהפר יראו  הכמויות,  בכתב  הכלולים  בהצעה, תמהו  כפגם(    י 
 ים.  זמכרהדת וע ידי-ל עלתיפסזו  והצעה

 
ו/או    וסיף אין לה הפריטים,  צעות המחיר עבור  ה  וייללמעט מ י  , כמודגש .12.2.11

וית  ספהכעה  ההצ  טופס בי  ג  על  תובלכ הערות  ו/או  או  /הסתייגויות 
בקשותתנא ו/או  הצע ים  יוג  ות.  בהשלא  להורשו  זה,  ס  אותתאם  עיף 

 תיפסלנה.  
 

 ות ת שונהוראו –ספית ה הכההצע .12.3
 

משא  וב בעקבו  ע  בוציש  ן וכ דע  ל כ  וא )  12ס'  ס מטופ .12.3.1 ם  יתקייומתן שת 
   הזוכה. תם עםחישי  חוזההמורה של  כנספח הת כה(, ישמשהזו עם

 
לזמוהת .12.3.2 שתשולם  בש תה  וכהרה  בהתיה  להא"ח,    –הכספית    תוע צם 

הזוכה  הל  שנון  ומת משא    לאחר   שתהיה   כפי  רבות,ל )אם    במכרזעם 
   ור(.כאמ  ו"מל מ ינוה

 
הכספ .12.3.3 המפ הסכומים  כאינ  ההצעב  םורטייים  שיעור    .מע"מם  ליולם 

יצה לש בהתאורף  מע"מ  המחיים  לעתיעור  מעת  שיהיה  כפי  בדין,  ,  ב 
י  ה )כלפדליחי  המחיר הכולל   דכןיעו,  בשיעור המע"מרה של שינוי  ובמק

  יין(. פי הענה, למטה או למעל 
 

של ההצמדתנאי   .12.3.4 ובהיעדר  חוזהב   וגדרלמ   תאם הביהיו    רהמוהת ה   ,
  .המודצ יההתא  ה ל רהתמור, הגדרה כאמו

 
התש .12.3.5 ול מועדי  תתנא ום  התמ י  למוגדלמורה  שלום  בהתאם  יהיו  ר  ציע 

יחוזהב אם  אלא  א ,  הזיקבע  בתנאי    ר שא  מתמסוי  עבודה מנת  חרת 
   . זוכה בהליך זהדי המסר מעת לעת ליית
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נתן  י והוא י סופי  ההצעה הכולל הינו   סכום בהר כי מוספק  הסר כל ען מל .12.3.6
כל    אתבטא  וי  ם יהמרכיב   לת כא  לול יכו  ירות,תן השעבור כל מרכיבי מ

:  א רק(לת )אך  עמו לרבו ע להצעת המחיר מטנוג יע ב של המצ  םולישיקה
ואב)  ואביזרים  דיוצ ציוד  עמתכלים(,  ים  יזרלרבות,  שכר  ,  בודהשכר 

י  בםעציומנהלים,  קתקורהטוח,  י,  רווח  משפהו  בלני, ,  ייעוץ  טי,  בלה, 
ה לע תשלומי  נויות  וכלליות,  מים,   ,לחשמ,  םי דלק,  הסעה  חובה,הלה 
 ב.  יו"כת ווונחשב לת הנה

 
 הצעות ה בין הבחירה .13

   
 םמרזיה  של ועדת שיקול הדעת .13.1

 
 ליך זה. ת הראותהיה בהתאם להו כהצעה הזובה רה חיבה .13.1.1

 
ביו והזול   רהכשר המחיה  תעהצ  לץ עמכרזים תמלי ה  דתוע,  ככלל .13.1.2 תר  ה 

בפניה,  הע בזאומדת  לככפות  לאמ  יןדל  ף  בסעיף  ובהתאם    12.1.1ור 
 לעיל.  

 
זא .13.1.3 איעם  כף  בסעי   באמורן  ת,    ה יי עירה  מצד  ת בוהתחיי  תוולה י  דזה 

ת  ירשא  תהיה  ה ועדר, וה לה ביותבעל ההצעה הזו   מציעעם ה  להתקשר
 . מירב היתרונותת איה  יריעניק לעת ץ על בעל ההצעה שלי להמ

 
ועדת מק  בכל .13.1.4 שעה   ראשאו  ו/  םזי רכהמ  רה,  שיקול  ע  ומריםירייה  ל 

  ל ם בעתר או עה ביו הזול  עם בעל ההצעה  רקש להת  שלאדי  לעדעתם הב
 שהו.  כל הצעה
 

שימסגרב .13.1.5 בו קת  המכרז  ה ליה  הזוכירת  ובבחליכי    ת רשאיה,  ההצעה 
בחלהבי  ה רייהעי השיקוביבון,  שא  את  היתר,  שיפולן    ן,ל לה  רטוים 

מ ראציהמן  ולדרוש  ו חתםוכה לה  נו רצ  לשביעותיות  ע  לא  ת,זא,  חר גם 
 :  חת ההצעותיפת

 
, ות ואמינ   בעבר,ומות  ודות ד יצוע עבבב  מציע ל הו שונ ניסי  .13.1.5.1

מותחו  תו ומחיומ  ,ורי שויכ שלקיומ  לרבות   , חיותומומי   ו 
ניהולי   צווצוות  טכו/או   ותהמלצ,  וכן  םמיאי תמני  ת 

 .ילהלשלהן  חיוב ון ל , ההמציע  אודות
 

העבו .13.1.5.2 ים נתונ  וא,  םיוצע המ  יםותהשירו  א   דהאיכות 
 ה,ירייבע  מותיילמערכות הקמתם  התאהם, ווחדים שלמי

. ( להלשלי או ביולח)ע ציהמה עם בעבודעבר  לרבות, ניסיון 
 ופיםיה והן ג )הן של העירי  לילהבר לשון העי סזה, ני  ניין לע

ויבחיי   ם(,חריאוריים  ציב במהלך  ן  )יבדק   ( 3שלוש 
 .  זכרלמה מו להגשת ההצעשקדים השנ

 
הז ההצעל  ב   של  תו לויכ   ת מידבחינת   .13.1.5.3 בעה  בצע ליותר  ולה 

העבו לדאת  ברבוה,  העבודודית,  צבר   סהעומ   ו/או  ת קת 
ת העבודו   ים את לשו להלת ויכת  בחינ  ,תוב לרו  ו עלי  המוטל 

   רויקט.ת הפהשלמשנקבעו ל חות הזמנים לול אםהתב
 

אמ ל  שיקו  לכ .13.1.5.4 או  מידהאחר   22  קנהבת  טיםהמפור  ת 
בר ן ע יויס נ,  תולרב  ,1993-נ"גם, תשזיכרהמ  ת חובתלתקנו

מצ מס של  ביע  עבודותב וים  עירייה ה  עבורות  קודמ  יצוע 
תקופה של ל  חן, ייביל ילשר  עבן  ניסיו  . לילה(או לש  )לחיוב 
 ז. ההצעה למכר שתלהג קדמה שנים ש (3) שלוש
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 גרלה של העל דרך   וכהעה הזצבחירת הה .13.2
 

ש .13.2.1 של  )לוויבמקרה  הצעות  בין  הצעות ון  בין  שוויון  של  במקרה    רבות 
ים השונים(, תהיה העירייה רשאית  עציהמבין  תן  ומ  משא ול  יה נ   לאחר
 הנמוכות ביותר. שהצעותיהם הן   יםתפ המשתן  ביהגרלה   לערוך

 
בפנתתבלה  גרהה .13.2.2 נציגצע  המי  חות  בנוכד(,  בלב  ורשה)נציג משתתפים  י 

  תף יהיה כך. משתוחד לשם  במי תכנס  ם, בישיבה שתרזיהמכחברי ועדת  
  בהגרלה,   תףשתו להל זכות וותר עמ  וא כי ה  רשאי להודיע בכתב בלבד,

 מטעמו.  בין בעצמו ובין באמצעות נציג 
 

של    ההית  להגרהה .13.2.3 דרך  אטועל  מעטפות  והות,  מז   לתיובת  מונטילת 
יו  שול  נחואשר  הישי על  שחן  ועדבות  בתהמכרז  תל  המעטים.  פות  וך 

יופקדו במעטפה  כה", והן  או "לא זו"זוכה"  ב  ייכת  פתקים, בהם  יהיה
בת האחת,  טרםרז מכיבת  ועדישיב  ים  תתקיים  רזים  כהמת  ת  בה 
 ההגרלה.  

 
ב  .13.2.4 סדר  המקביעת  המב ם  סכיות  פוטע חירת  המשתתפים  ין  ציעים 

 בע. לת מטטהר ב בע הסדה, ייקסכמר העדהיב  בהגרלה.
 

 עויות תיקון ט .13.3
 

רשאי המכרזועדת   .13.3.1 לתים,  טת  סופרקן  טע   עויות  חשבונוי או  איות  ות 
 ות שהוגשו לה. גלו בהצעשנת

 
במהל עשי   הטעותתיקון   .13.3.2 ה בדי  ךה  מי  ועצהקת  )או  הועדה  בידי  ת 

 וקול.  מטעמה( וירשם בפרוט
 

 מציע.  יקון תימסר לתה על  דעהההו .13.3.3
 

 צעות פסילת ה .13.4
 

רשאית    י הסף והיאנא ות בתנן עומדת שאיו עהצ  תפסול   מכרזיםת ה ועד .13.4.1
  יות ו/או בלתי או שהן תכסיסנ ו/  לב  הוגשו בחוסר תוםות ש הצע  ול  לפס

וכן, הצעות שהן חסרות,    , זבמכריון  וות השו ונ קר ות בעו פוגע הוגנות ו/א
מוטעית של    ות או על הבנהנכונ  תיבלת  וחת על הנ מוטעות, או מבוססו

 .  אחרת הדהועהחליטה ת אם זולכרז, א המנוש
 

באמו .13.4.2 לגאין  כדי  העירוע  ר  של  טכני למח  רייהמזכותה  פגמים  על    יםול 
 ם לב. בהצעה בתושיפלו 

 
פי  -רייה עלעיה  טובתלעומד  סעד הכל  ע מלגרובסעיף זה כדי  אין באמור   .13.4.3

 כל דין. 
 

 הזוכה במכרז  .13.5
 

ז  מכר  חר את הזוכה בהתאם להוראות תב  ה יי רהעי  ל ש  יםרזהמכ  ועדת .13.5.1
 . חוזהב עמו   תתקשרעירייה כי ה הי יריש הע מליץ לראות זה,

 
המכרזי .13.5.2 תשועדת  ו/או  את  קול  ם  עם ר  אחלההצעות  מו"מ    שניהלה 

  בל תקמכן    ולאחררות,  הבההם  קיבלה מ   רט לעיל ו/אוהמציעים, כמפו
 את החלטתה.  
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רשאית   .13.5.3 על  ועדת המכרזים  ביותר, ה  עהההצ  תיר בחלהחליט    מתאימה 
ל  או לא  הצעה  בחורלהחליט  ו   כל  להבר טבמ  הכולשהיא,  את  ה  טיח 

 רייה.  נות לעיהיתרומירב 
 

חל כיחידה  והוא  )כהגדרתו לעיל(    קטהנו ביחס לכלל הפרוי   דנא  המכרז .13.5.4
 ויקט. ר הפך ם מתולחלקיביחס  רק ות  בלנה הצעאחת. לא תתק

 
 חידה צעה י ה .13.6

 
למכ .13.6.1 שתוגש  יחככל  הצעה  בדיקתש  כל כאו  ה,  דירז  הסף    לאחר  תנאי 

ההצ יתגלעות  ו/או  לועד וף,  המברר  בכי  ם  זיכרת  הנותרה  צעה  פניה 
היח בהת ידה,  תחליט  להיא  סעיף    וראותאם  לתקנות    ()ו22תקנה 

 .  1987-תשמ"ח  –מכרזים( העיריות )
 

 ין הצעה יחידה.  ינ על ותיה החלט ק אתתנמים המכרז  דתוע .13.6.2
 

המכרזי .13.6.3 שועדת  עלככל  תחליט  המפסיל  ם  הנימוקים  ז  כרת  מן 
פרסום  הנוגע לכל  ב  לןלה  זה  אות סעיףלו הורוח ה, ימפורטים בסעיף זה

 דש.  מכרז ח
 

 סום למכרז חדשרדרג ההצעות ופבמהשני  מציע התקשרות עם ה .13.7
 

את    המצרת לעשומ   הירייהע   ין,י כל דפ" ע  לגרוע מזכויות העירייה  לימב .13.7.1
שיבצע  ת  מנ  על  שו, גוההצעות שה   הזכות לפנות אל המציע השני במדרג

הפרו  הצעתו  את  עפ"י  לאחר  וזאתיקט  זשהוכ  גם  על  ר  אחה  וכרז 
מקוםמכב כל  הרא  רז,  עומדששהזוכה  אינו  עפ"י  ייבויבהתח   ון  ותיו 

 . כל טעם אחרמ או חוזה ו/או ה  הטכניים  המפרטים מכרז ו/אוהתנאי  
 

שי .13.7.2 ת  דורגלמציע  של  הוש  האשני  לעירייה    7ת  להודיע  קבלת  ימים  על 
ע  הצעתה. כלא  שנהמן  שה  המדורג  בשלציע  שהשיב  או  תהא    לה,יי, 

  רג שלישי וכך שידוו למציע  הצעתה ז   יע אתולהצ   ורחזליה  ית העירירשא
 . הלאה

 
בהתא .13.7.3 מציע  נמצא  זה,  ם לא  סעיף  רשאית    להוראות  העירייה  תהיה 

 .   ם מכרז חדשרסלפ
 

שהתקשרו .13.7.4 העירתה  מותנית  ה  ייל  זה  סעיף  להוראות  בכך בהתאם 
זמנה זו  בה  ם, במועדים הקבועיימציא לעירייה  ה,ז  יף סעי  פ-שהזוכה על

א,  חוזהוב את  בהת  בוערת  הן  והן  עריכת  יצוע  הביטוח  אישור 
 (. חוזהרתם ב)כהגד

 
 סייגים .13.8

 
א .13.8.1 לגומבל ,  לעילהאמור    ףעל  מסמכויי  דין,רוע  כל  פי  על    ועדת   ותיה 

 כה במכרז.מציע כלשהו כזו ז עלריהכל  ית שלארשא רזיםהמכ
 

כזה, .13.8.2 או  ם זכאי  ו הייא  ל  ים ציעמה   במקרה  פיצוי  מאת  שיפוי    לכל 
 .  זרמכי המכ מסת רכיש בגיןלרבות,   העירייה,

 
 דים מיוח סמכות ראש העירייה במקרים .13.9

 
ר  העי  מועצת ירייה ו/או של  לגרוע מסמכותו של ראש העזה, כדי  אין באמור בהליך  

 חדש[. נוסח יות ]העיר  )ג( לפקודת148 יף סע ת להוראוט בהתאם רה
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 חוזה ה .13.10
 

 א יה א  דה לתחלת עבובלת צו הוק  חוזהלחתימת הובר  ע  כיפק מובהר,  סר  למען הס
 תוקף בין הצדדים. -רב חוזהם קיי

 
 הזוכה עה  ן בהצזכות עיו .13.11

 
ה  רשאי לעיין בהחלטיהא    במכרזשתתף  מכל    המכרזים,  כלליבהתאם ל .13.11.1

ופית  הסו המכרעדשל  בזים ת  ובהצעמני,  במוקיה  הזוכה  זאת כרז,  ת 
 . זכרתוצאות המ לע ההודעהת בליום מק   30ך בתו

 
במכרז  מ .13.11.2 יהשתתף  לא  לא  ברשאי  דת  ועת  טלחה  שלחלקים  עיין 

  לדעת ון בהם עלול  עיר הה, אשההצעה הזוכבחלקים של  , או  רזיםהמכ
ביטחון  ב  פגוע או ל  ,סוד מקצועיסוד מסחרי, או    ת המכרזים לחשוףועד

 ציבור. או בביטחון ה , בכלכלתההחוץ שלה סייח ינה, בהמד
 
קש  זוכה ותבעירייה לבעל ההצעה הה  נה, תפלעיון  תכומימוש הזם  טר .13.11.3

עמ חסיון    משלושה  וחרא יא  )לדתו  את  הטלת  לעניין  עסקים(  על  ימי 
)או    חר קבלת עמדה זוהעיון ייקבע לא   היקףה, וההצעה הזוכ  מן  קיםחל

  (. קבעד שנועבמב לא הגיה הזוכה ההצעבעל  ה אם בהיעדר
 

לעיין   .13.11.4 יהיה  כאמניתן  בלבד,יהעמשרדי  ב  ורבמסמכים  וף פכב  רייה 
בכתב  עעד  ומ ל  ש  ש מראולתיאום  לעיון,    למשלוח בקשה  נציג    םהעיון 

לתשל  ובכפוף  של  יג)בע  קבוום  העירייה,  בסך  הוצאות(  ₪   100ן 
חדשיםשקלימאה  )במילים:   עם  מע"מ(,  כולל  כ .  פגבור  עיון,  ישת  ל 

 ק.  חוכ יצורף מע"מ  בעיון; לסכום זה כרוכותי העלויות הסוכי את לוז
 

שיתתשמ .13.11.5 לקף  המסמכ עת ה   בלבקש  של  צילומי  הפתוח ק  לעיון ים    ים 
עמוד    כלם של  ₪ )חצי  ₪( נוסף, עבור תצלו   0.5סך של    ייהר ילעם  ישל

 (.A4ל  סטנדרטי )בגוד
 

ש .13.11.6 העתק  שאקבלת  חומרים  תהי ל  מסמכים,  כנ ינם  תשה  סגד  כום  לום 
 העניין. לעת ולפי נסיבות  מעת, יההעיריר  זבג בע ע"ישיק

 
לעיין במסמכיםיה יהצעה הזוכה  ה   כי בעלר  בהומ .13.11.7 חד  של כל א  ה זכאי 

זכותמש  ימ ש  יםשתתפמן המ עי  ו את  ון  לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. 
 זה.  ת סעיף ה יהיה בהתאם להוראול בעל ההצעה הזוכ ש מורכא

 
 תנאים כלליים  .14

 
 חל הן  דיה .14.1

 
כפ  .14.1.1 זה  לדיהליך  בליהח   המכרזים  ניוף  בנוס ם  ישראל,  מעת  מדינת  חם 

 .  לעת
 

 . כל דיןתאם לבהה נה ותוגשנ רכתע ההצעות .14.1.2
 

תפות  ם לצורך השתיאשפטי מתץ מועיי ו  כמי שקיבלבו  יחשעים יוהמצי .14.1.3
 עי אחר.  וכן, כל ייעוץ מקצו, תההצעו בהליך והגשת  

 
 ייחודית  וטתניית שיפ  .14.2

 
הנוגע עניין  ל/ו   זהרז  למכ  כל  בביידו  ו,וח מכהנכרת    חוזהאו  ורק  אך  המשפט  ית  ן 

    .שבע בארעיר ם מושבו מצוי ב מקושר וא ענהבתובן דות ליניעני ך מבחינה מהמוס
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 יך הלת בופ תתהשוצאות הה .14.3
 

י   כל .14.3.1 השתתפ ימציע  בהוצאות  לבדו  ת  רכישלרבות,    ך,ליהב   ותושא 
 המכרז.    ע בדיקות נשואמכי המכרז וביצומס

 
  .אלהגין הוצאות ה בייירמאת הע  י לכל שיפויא זכאלא יההמציע  .14.3.2

 
 ע הפרויקט לת ביצוחית  דחייתו א  ביטול על ידי העירייה .14.4

 
  ל את ההליך די, לבטעהבלתה  עקול דל פי שי כל עת ועעירייה רשאית, בה .14.4.1

 .  דנא
 

עההל  בוטל .14.4.2 תהא  יי העיר ידי  -ליך  היא  הפרויית  רשאה,  את  קט  לבצע 
ה  ענ ים כל טלמציע  שתהא   מבלי   אמצעות צדדים שלישיים,בעצמה או ב

   לכך.יעה בקשר תבאו 
 

 שיקולים תקציביים  .14.5
 

כל   עןלמ .14.5.1 מובהר פקס  הסר  נשואבזא  ,  הפרויקט  ביצוע  כי  זה  ת  ,  מכרז 
ו של  או קיומ   תנה בקבלת אישור תקציבי מלא, מו  ופןבא   עביצולרבות  

 .  קציבת
 

העירי  .14.5.2 על  לפיכך,  שומרת  המזכותיה  לבטל  ה  המכרז  לאה  ו/או  את 
מועלדחות   תחילאת  ביצד  העבות  חלקן(לן  )כות  דווע  להקטין  ,  או  או 

ביצו היקף  התקציבי    לת קבמאי    ה אוצכת  דות ובהעע  את  האישור 
)או סיב  האמור  המכל  אחרת  המוסמכים  הגורמי   ר ישובא   הקשור ה  ם 

 (.  מטעם המדינה
 

  להיקפו בהתאם    של המציעים יוגשוורשת כי ההצעות  פ מרה  בצוהר  מוב .14.5.3
יעים  המצאת  ו  רא מכרז, יעות ל שת ההצעצם הגשל הפרויקט, ובהמלא  

את  שמסכימי  כמי ומאשרים  מוויללע  האמורם  כל    ם יתר ,  טענה,  על 
כנגד ו/או תביעה  ובעניין    העירייה  דרישה  עלות  שלא לה  ם יביתחימזה 

ו/  דרישה  טענה,  ביטיייר העד  כנג  או תביעהכל  עם  ול המכרז  ה, בקשר 
 המכרז. העבודות לפי  ת ביצועעד תחיליית מו ו/או דח

 
מובהר .14.5.4 במעוד  כי  ובוקר,  היקף   ה  של    יוקטן  בשל  הביצוע  המכרז 

וזה  לא ייחשב הדבר כהקטנה של הח  יף זה,עסבת  פורטוהמות  הנסיב
השייח בין  הםצדדיתם  תפעל יעיר.  כ  יה  הביצוע,  היקף  כל  להקטנת 
 . שירותיםלכלל ה  סייחן ופ, באהניתן

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

מראש  הסכי למולאם  מועיל ר  והזוכה  כל  ,  על  בזאת  ו/א ותר  ו  טענה 
בגין  או  ו/  יעהבת  אוו/ה  רישד העירייה,  כלפי  היזכות  קף  הקטנת 

 . אמורתקציב כ עדרהי לע בשהביצו
 

מובהר,   .14.5.6 שלכי  עוד  מא  רזהמכ  ביטול  במקרה  קבכתוצאה  אי  ישור  לת 
בל  תקציבי, זה  רוכשי  דבומטעם  זכאים  יהיו    להחזר המכרז  מסמכי  , 
,  הולשף כ נוסלפיצוי  שרכשו, אולם לא יהיו זכאים  כרז המ כי סממחיר מ

   .מועאו בקשר רת שהוציוכל הוצאה אחמכרז הכנת ה  אותהוצות ברל
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למכ .14.5.7 הצעה  הגשת  בעצם  לעיל,  לאמור  כבנוסף  מתחייב  מצרז,  כי  יע,  ל 
שתיבחר  מקב כהצעה  רה  במכרז, הצעתו  שאינה   הזוכה  מסיבה    אך 

ת  הפרויקט, הוא יאריך אוע  ביצ  ת לועד תחיחייה במ גרם ד בו תי  תלויה
ה  תמורה  הצעתוסגרת  במש  גישה  תנקאיהבות  ערבתוקף  כל  ללא   ,

דרישנ לפי  העירוספת,  שהארבלב ו  יה,ית  לא  ד  כאמור,  הערבות  כת 
שש על  ) תעלה  ח6ה  האחר המן    ודשים (  ערבומועד  תוקף  לפקיעת  ת  ון 

  כרז.תו מציע למה שהגיש אוההצע
 

מרכה  הזו כמוותר  על  טענה,אש  שלא ו/  דרישה  ל  ומתחייב  תביעה    או 
ארכת  עירייה בקשר עם הלפי היעה כ תבו  א/ ה ושדרי  ה,טענכל  להעלות  

הערב כאמ תוקף  ווות  חלוף    במקרה   תו בלרר  לאחר  המכרז,  ביטול  של 
 אמור.כבות ת הערפת הארכתקו

 
הא  לימב .14.5.8 מכלליות  מק לגרוע  ובכל  לעיל  במסמכימור  אחר  המכרז    ום 

תה העי  ,חוזהוה רשאירייה  אתלח  תיה  הה  לט  שהגיש  צעה  ערבות 
הז הצבמ  וכההמציע  היתר    ה כולז,  רלמכתו  עסגרת  בין  חלקה,  או 

המציעבמ שיפר  הת  קרה  א ל ו  ותחייב את  ערבות  האריך  של  תוקפה  ת 
 בסעיף זה. ההצעה כאמור 

 
 דדת צעה בוה - צעההה .14.6

 
 ד למכרז.  לבלהגיש הצעה אחת ב שאי  כל משתתף ר .14.6.1

 
שלט על ידו, או הנשלט  , או הנעבמצי ולט  ל מי ששגם עעיל חל  האמור ל  .14.6.2

יד גועל  שי  כ  בו.   גם  ולט ש הלישי  רם  "של לצורך  המונח  מוגדר  יטה"  ך 
של  הכללית  כו זמ  20%-מ  עלהלמ  כאחזקה  באסיפה  הצבעה  או  ו/יות 

 התאגיד. המנהל את  בגוף חבריםמה  25% -מותר למנות י הזכות
 

   סעיף זה.ב ד ניגוו בכי הוגש  ת שיתבררו ם תפסול הצעועדת המכרזי .14.6.3
 

 זיםרכ המדת  ת ועהחלטבית משפט מוסמך הנוגדת את   קביעת .14.7
 

ו .14.7.1 המכרזים  ייקבעהיה  ועדת  ידי    , ("ריהמקוהזוכה  "  :להלן)זוכה    על 
משפט  הליך  ובעקבות  בעבודתו,  יחל  י והוא  על  ייקבע  בי  מדי  שפט  ית 

אחר    כרז זוכהו וכי תחתיו ממקורי בטלה  ל הזוכה התו שסמך כי זכיימו
ככל / ו(  "האחר  הזוכה"  :להלן) ביצ  או  להמשך  מניעה  צו  וע  שיינתן 

מותעבוד ה להזוכה  ה  יבי חת,  העהמקורי  ביצוע  את  בודות  פסיק 
שר  דו"ח עדכני באצוי אצלו בצירוף  מידע המהל  כ  ה את יריילעולהעביר  

של י בוצע כבר  פעולות  על  כניסו  ולאפשר  הזוכהדו,  לעבודה    ת  האחר 
ו בטוח  ובאופן  זה  מסודר,  כלקיבכלל  את  ההנחי ים  לו  ינתנ שי  תול  ו 

 ט.  ויקרפיצוע ה ל בת עובדבר מועד העברת האחרי 
 

בגין    וי צפי  לשוםכאי  ז  י, הוא לא יהיה ו של הזוכה המקורה זכייתטלבו .14.7.2
כאמור,   זכייתו  לתשלוביטול  העאלא  עבור  ש בודם  על צעבוה  יו  יד -ה 

 ד הפסקתה בפועל.  ועבפועל, עד למ 
 

 ת ח הודעומשלו ם ואופן ובות הצדדיתכ .14.8
 

מכלגר  מבלי .14.8.1 הווע  יתר  הל  כי  מובהר  הזה,  הליך  מטודעו ראות  עם  ת 
הע וה   ו/אוייה  ריהע אל  המשתתפים  מטעם  יישלחו  דעות  בכתב  ירייה, 

בכל    פה או-ו בעלנתוקף לכל הודעה ו/או מצג שנית   היה כלי  אול  לבד,ב
 רת. חדרך א

 
  , אצל לעיל  ורטכמפ  העירייהבמשרדי  ת המכרזים היא  כתובתה של ועד .14.8.2

 . ההעיריי מזכיר
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ו  פ יהם שצורמכבמס  שנקבעהתתפים תיראה ככתובת  ם של המשכתובת .14.8.3
 עה.  צלה

 
ובתו  כת   חשב, תיכתובותבו הוצגו מספר  בהיעדר כתובת ו/או במקרה  

בש שנמסרה  ככתובת  המציע  הל  המוקדםטופס  בת  ככתו  רישום 
מ ה א מחייבת  המציע,  הטעם  המציע  אם  בכתלא  וודיע  כתובת  ב  מסר 
 חרת.  א
 

אשר .14.8.4 הודעה  ידתישלח    כל  המכרזים  העירייה  יעל  ועדת  ירא ו/או  ו  , 
  ה לפי העניין( בהתאםהזוכ   ם )אותתפימשצל הלה אקבו התילה כא אות

 ם: ם הבאילתנאי
 

יראו  ואז    –הודעה באמצעות דואר רשום  משלוח ה   ידי-על .14.8.4.1
ה אצל התקבלכאילו    ה הודעאת  תוך ב  יםהמשתתפ   ה 

 שלוח;  ום המקים מיעס  ימי(  3)שלושה 
 

ואז   –  או בדוא"ל   סימיליה בפקות  ח באמצע ידי משלו-על .14.8.4.2
 עסקיםיום    עבור עדה כיעה ל לו הגי אי עה כההוד  יראו את 

 ; אחד
 

 סירתה. בעת מ  –יד ב  רהמסי  ית אורה אישבאמצעות מסי .14.8.4.3
 
 
 
 , ובברכה רב בכבוד

 
 
 

 אןיז אבו סהיב אפ
 רהט  עיריית  ראש
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 1טופס מס' 
 

 הצעה טופס מנה וההז אישור הבנת תנאי  
 

 לכבוד 
 הט עיריית ר

 
 .נ,ג.א

 
 ( 2020) פרסום מודעות בעיתונות 14/2020 מס' רזמכן: דו נה

 
בריםמאש"מ  הח   אנו  .1 קראנו  כי  פרסום  :  נושאב   14/2020מס'    רזמכ  מסמכי   תא קפידה  , 

ות,  בקפידה את כל הדריש  , ובדקנוהאמור בהם   נו אתו והב למדנ  (2020)  מודעות בעיתונות
הפיזיים  ה והנסיבות,  או  הצעתנ ל  ע  להשפיעים  עשוי ה  ם,יישפטוהמתנאים  ביו  צוע  על 
הבנה של  -יעה או אידי-י ה באלתעיטענה של כל  תרים בזאת מראש ע מוופרויקט, וכי אנו  ה

על    הצעתנו או   יע עללהשפ  וייםם, העשייטפש נסיבות כלשהם, פיזיים ומ  ו א  דרישות, תנאים 
 ע הפרויקט. ביצו

 
רפים  המצו  ים מככן במסוצעות,  ה  יעהצה ל זמנ המפורטים בה  כימים לתנאיםמ, מסאנו הח"  .2

 רופותיהם. וצם העל כל נספחיניה וך ההפעל דר
 
, על כל נספחיה,  הב  נאים המפורטיםלת הצעתנו, יהוו הת בל קתב ע בכם  אישורכת  קבלעם   .3

 . חינתנומב ב ימחי חוזה
 
  ואלביצוע העבודות נש  חוזהב  ירייה אין תוקף להתקשרות עם הע דיו  י תנאי בלענו, כ דוע לי .4

קבלתהזמנ ה הינו  הזו  ירייהעהי  אישור   ה  הפרויקלנציג  )מנהל  ו/א כה  מט(  העבודה  ו  נהל 
על עמידה ואישז(,  כרהממסמכי  רתם ב)כהגד וצוות העובדים    ן יוהניס  בדרישות   ר העירייה 

על לרבונוי די-שיוצע  ה,  כל גת  הדרושיהמסמ  שת  ה כים  על  לחתימה  כתנאי  ור  כאמ  חוזה ם 
למכרזבה הצעות  להציע  ממוימ   7מחלוף    חריאולא  ,  זמנה  הק  עדים  העירי בלת  יה  ודעת 

הז על  במלמציע  לכרזכייה  שבו  מקרה  בכל  יתק.  אישא  מהמפורטים  ליה  עיריה  ורבל  מי 
פי  רייה לת העירשאי  ה תהין זה,  זמ  קרל המסמכים הנדרשים בתוך פכו  ו לא יוגש ו/א   לעיל,

ספק אחר  ן/קבל עם  המכרז  יצוע העבודות נשוא  לב  חוזהיקול דעתה המוחלט להתקשר בש
ולכלש לנהתא  הו,  טענה  יה  כל  עלו  מוותרים  טע  ואנו  כלפ  נה,כל  תביעה  ו/או  י  דרישה 

 .   זכראף זכייתנו במ קשרותה עם אחר, על תלה בקשר ה ייהעיר
 
בידיכם את הערבוי פק ולהם  רישתכדפי  על  כם  רד שמלאנו מתחייבים לבוא   .5 המפורטת    ת ד 

פוללמכרז  מצורף ה  חוזה ב את  הבי,  הטויסות  כרטמפוח  ואת  בו  המסמות  ות  והראים  כיל 
 הטעונים המצאה.  הנוספים

 
ל  יע הצעות )כוללהצ  ד הקבוע בהזמנהעלמועד    ה,זר זכות חד בתוקפה, ללא  זו תעמונו  הצעת .6

 ארכה(. ה
 
תם לאחרים בכלל, ולמשתתפים  או לא לגלוו/נו  הצעת  יפרט גלוי    את  עו אנו מתחייבים למנ .7

 ט. תנו זו בפרבמכרז נשוא הצעחרים א
 
לכבטח .8 הצון  פרטכ  על עתנו,  קיום  ונספחיהל  ביה  מצורפת  ב ,  ערבות  ערוכה  נקאזאת  ית, 

 ות. הצע  הזמנה להציעם ביורט המפ  יםנאם לת תאבהדתכם לפקו
 

שנזכ .9 יוחזרמכרז,  בה  ככל  זה  ערבות  לאחדילי  כתב  שנו  פוליסיכבידפקיד  נר  את  ות  ם 
 זו. ו עתנ בהצהנכלל    חוזהרים הנזכרים בם האחהביטוח, הערבויות והמסמכי
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נ  במידה .10 ה  ידפק ולא  ו/את  הביטוח  ערבויות  פוליסות  ו את המסמכים האחרים  ו/א או את 
יראה  ימים  7תוך    לנכל ה  חוזהב  רים נזכה יס ,  כהפרה  החוזים יודהדבר  בחוק  כמוגדר    ת, 

  רייה א העיהת  יה,העירי  , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-אתשל"  (חוזה  פרתבשל ה   ות פור)ת
מו  על הנזקים שנגר  מוערך מראשבוע וק  ויצת כפירבות הבנקאיהעום  סכ  לחלט את  יתזכא

 מ. ך המו"ו/או במהל  חוזהת ה הפר בשל הל
 

ימת  חתב   ה, על כל המשתמע מכך, מותנתרוד תחילת ההתקשם כי הבנו כי מועריימצה אנו   .11
 צו התחלת עבודה.  רייה וקבלתי העיעל יד חוזה ה
 
 

 , כבוד רבב
 
 
   

 ע מציחתימה וחותמת ה  תאריך 
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 2' מס טופס
 

 14/2020 מכרז
 ך" הרה בדבר אי תשלום "דמי תיווהצ

 
  , 1977-"ז התשל,  שיןהעונ  חוקו מכוח הדין, לרבות  לינ החלים ע   לחובות ולאיסורים  וסףבנ .1

_____________הח   אנו  בזאת  ומצהירים   מתחייבים_  ________ ____________ "מ 
 : דלקמןכ

 
ל הצל   לא .1.1 ו/או  ו/או לתת  ביע  וימישר קבל,  טובת הנאה  יפי בעקו  א/ ן  כל  ף  או כס/ון, 

ו/או מעשה   לטהין על החע במישרין ו/או בעקיפפיהשל   ו/או כל דבר בעל ערך במטרה
של ")להלן  רהט יית  עיר  ו/או מחדל    בד עואו  /ו   רייהיעב  תפקיד   בעל   או(  "עירייהה: 

  כל או  /ו  התקשרות  להליך  שרקב,  אחר  גורם  כלאו  /ו   מטעמה  מיאו  /ו  יהרי העי
 .ממנו  עיםהנוב נה הזמ/ חוזה

 
או /ו  בעירייה  תפקיד   בעל  םע   ,ןפי בעקיאו  /ו  במישרין,  פעולה   תףלשאו  / ו  לשדל   לא .1.2

י  סוד/ חסוי  מידע  לקבל  תמנ  על  אחר  גורם  ל כאו  /ו  מטעמה  מי או  /ו  עירייה ה   דבעו
 . ממנו הנובעיםהזמנה /חוזה   לכל או/ ו  רותקשהת  להליך רושהק

 
 או /ו  הי בעירי  תפקיד   בעל  עם  ,יןיפעק בו  א/ו  ןבמישרי ,  פעולה   לשתףאו  / ו  לשדל   לא .1.3

 בצורה   ים מחיר  בוע לק  במטרה  אחר   גורם   כל ו  א/ו   מטעמה  מי או  /ו  העירייה  עובד
 .תיתתחרו  לא או /ו מלאכותית

 
בפעלנ   לא .1.4 לאמור  נ ו  במס   1.3עד    1.1  "קבסיגוד  הליכגרלעיל  של י  ת  ההתקשרות 

 הזמנה שנובעים מהם. / חוזהכל  העירייה ו/או
 

  ה העיריי  כי   לנו   ידוע,  לעיל  1  בסעיף  ר לאמו  בניגוד   עלנו פ  יכ  יר ב ס  חשד  עורר וית   דהבמי .2
  ההתקשרות   ליךבה  לשתפנו  לא,  הבלעדי  תהדע  שיקול"י  פע,  הזכות  את  לעצמה  תמרשו

"זה)בסעיף    חרא  הליך  לבכאו  /ו,  מוראכ  הפעולה  עשתהנ  כי  חשד  יםיק   ולגבי   הליך : 
  את   שהוא  זמן  כלב  ללבט ו  א /ו  תותקשרהה  ליךבה  הצעתנו  את  לקבל  לא או  /ו"(  שרותההתק

  ליך מה  הנובעים  הזמנהה/חוזה ה  את  שהוא  ןזמ  לבכ   לבטלאו  /ו   ההתקשרות  בהליך  ייתנוכז
 . ההתקשרות

 
  מטעמנו   יומ  כנינוסו,  נציגינו,  ושלנ  משנה  קבלני,  עובדינו  יעתליד   זה  סעיף  ןתוכ   נביא  אנו .3

 . ממנו  יםהנובע ה זמנה/חוזה או  /ו העירייה  של  התקשרות  בהליך שהיא ךדר לבכ המעורבים
 

זו   .4 כ נ הצהרה  מס'  יתנת  למכרז  הצעה  מהגשת  עלשפור  14/2020חלק  עיריית-סם  רהט    ידי 
 . (2020) פרסום מודעות בעיתונותניינו: ושע

 
 

 :וםהחת באתי/באנו על  יה ולרא
 

 _____ __________ ______: שם
 

 _____ חתימה: ______________
 
 _____ ____ ותמת )חברה(: _____ח
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 3ופס מס' ט

 
 תאגיד מטעם  יות חתימהזכוור איש

 
 2021: ___ ____ ךתארי

 
 

 : לכבוד
 עיריית רהט 

 
 נ.ג.א.

 
 בשם תאגיד תימה אישור זכויות ח: ןדוהנ

 
 
_____, החתום/ים  __________, כי _____בזאת  שרמא  _____________ _______ ני, עו"ד  נה

ש ההצעה  )להוגשה  ה על   ____________________ ידי  " לעל  זמנה  הה  גרתבמס   "(המציען: 
ה בעיתונות  :בנושא  14/2020  מס' ז  למכרת  צעולהציע  מודעות  "  (2020)  פרסום    "(המכרז)להלן: 
 . בנוגע למכרזכל דבר ועניין המציע ל יבת אתיחא מ והי, חתימתו/םב את המציע בים לחיימוסמך/

 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 
 
 _____ __________ 

 _ _ _______ ___  מ.ר.
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 4טופס מס' 
 

 קודם ן יובר ניסבד   תצהיר המציע
 ז[ כרלמ עתו ע בהציהמצ סתמך מ  יעל לקוח /מזמיןלכל   נפרדיר ה תצ למלאש  ]י

 
 
ת  יר אי להצהליכי ע ית רזהושה  ראחל ________,____  ת.ז. על/ת___ ב_________ _"מ,  י החנא

 להלן:בכתב כד זהמצהיר/ה ב חוק,בועים בקעונשים האהיה צפוי/ה ל  ןכ ת וכי אם לא אעשה מהא
 
כמנהלממש  אני .1 שלשל/עוהתפ מנהל  כללי/  ש  רת  ____/חב__________ __  ותף 

ב______________ _ עמותה/_____ _________ .  ח.פמ  ע"__    __ ___ ________  מס' 
")ל ו ע יהמצהלן:  לטממך  סמו"(  תצהיית עמה  זהן  המציע    קכחל  ר  של  סגרת  מב מהצעתו 

 "(. זהמכרלהלן: " ) הטידי עיריית ר-על  פורסםש 14/2020מס'  מכרז
 
     :דלקמןסיפק שירותים פרסום בעיתונות הכתובה כיע מצכי ה ,ה/צהיר י מהננ  .2
 

 .____ _______ _______ ___    : הלקוח/ שם המזמין של השירותים 2.1
 

 . לא /כן   : (ולבעיג  לסמן )יש  האם המזמין הוא גוף ציבורי  2.2
 

 .:תן לסמן יותר ממשבצת אחת(. ני X  -ב )יש לסמן סופקוירותים שג הש וס 2.3
 

 ותהער  סמן דעהסוג המו מסד
     

    מודעת דרושים   2.3.1
     

    מודעת מכרזים   2.3.2
     

    מודעת תכנון ובנייה   2.3.3
     

    אחר:  2.3.4
 
 . לא /כן   לקוח כללו בפרסום בערבית:  מזמין/ם לישירותהאם ה 2.4

 
 _.. __________ ____ __ __ שנה(:/ודשמתן השירותים )ח תחילתמועד  2.5

 
 _.. __________ ____ __ __ שנה(:/ודשמתן השירותים )חיום סמועד  2.6

 
   .₪ _______________ )ללא מע"מ(:  2017שירותים בשנת היקף כספי של ה 2.7

 
   .₪ _______________ )ללא מע"מ(:  2018שירותים בשנת היקף כספי של ה 2.8

 
   .₪ _______________ )ללא מע"מ(:  2019שירותים בשנת היקף כספי של ה 2.9

 
   .₪ _______________ )ללא מע"מ(:  2020שירותים בשנת היקף כספי של ה 2.10

 
 __._______________ ___  :מיןהמזאצל   ותפקידו ין המזמעם ר מטשקאיש  שם 2.11

 
 ___________ _________ _  (: "לואנייד, ד ) רהקש שאי םע התקשרות ידרכ 2.12
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מצ .3 כן,  ומכת ס אה  ורפות כמו  הבאות  המלצות  / אות  שנ נושואו  ן  בגיהמציע  ת  לבקשיתנו  ת 
 עיל:רטו למתן השירותים שפו

 
3.1  _ ___________ _____ __ _ _______ _____ . 

 
3.2  _ ___________ _____ __ _ _______ _____ . 

 
 ירי אמת.ה וכן תצות  תיתימזו חשמי,  וזה כי היר/ה מצי נא .4
 
 
 

____________ _ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 שוראי

 
  'במר/גיי  ה בפנייצב/ _____ הת __  וםבזה כי בי ת  / . ____, מאשר__ מ.ר____"ד _ ו ע  "מ, הח  יאנ

אש_ _____  בז  ר__  עצמו/ה  חר  ולא   ישי,א  ןופבא לי    _________/המוכר/ת  מס'  .זת.יהה/תה 
ה לעונשים  צפוי/תהא  /יהא  ה/תעשה כןיעשא  ם לאאמת וכי  את הר  היצ ו/ה להי עליה כ /וי תרהשהז

 יי. בפנוחתם/ה עליו ירו/ה תצה  ונותכנ את  ר/השהקבועים בחוק, אי
 
 

____ _____ __________ 
 ( מתת +חוימה  )חת  "דעו
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 5טופס מס' 
 _____/____ /2021 אריך:ת

 
 ו"ח{הר רדשל משיר פירמה/לוגו  נישור על גבי י אאת ה העלות}יש ל 

 
  לכבוד

 זים כרהמ תדוע
 רהט  ייתרעי
 
 .א.נ,ג
 

 ___ _ ___ ____"מ/ח.פ.__בע_____ _________ תברח:  ןהנדו
 

___ /חברת  לש   חשבון  ואיכר )שותפות   _________" הגשציע מהלהלן:  ובמסגרת  הצ"(,    עת ת 
למכרזמציה על   14/2020  מס'  ע  )ית  ריעיידי  -שפורסם  בעיתונות :  שעניינורהט  מודעות    פרסום 
 : ןמדלקכ  לדווח מתכבדים אנו, (2020)
 
 
לארה .1 המיני  כי  חברה/עמותה/שר  הנו  שנרשמהציע,  רשומה  רשם  פ ב  שותפות  נקסי 

ן  י צורך לציאין    –ד  ו יחישומה א שותפות לא רלגבי  ]  ___ ______  ם  ביות  תוהעמוהחברות/ 
 [.  את מועד הרישום

 
 .  _____ ____"ר ביום ___ מלכ/ורשה שם כעוסק מע נרהמצי .2

 
)  000002,  י שלפס ר כוציע הינו בעל מחז שר כי המי לאהרינ  .3 לא  תר,  ויו₪(    מאתיים אלף₪ 

  כספיים ה  ת "דוחופי ה-עלאת  ז,  9201,  8012,  7120פים  משנות הכס  ת , בכל אחכולל מע"מ
חוייב  ו משאינהנה למציע    ה זוחלופע ]המצי  רשויותדוחו"ת כספיים שהוגשו ל/קריםהמבו

 לשנים אלה.  ציעל המ ש [,ו"ח מבוקרד תשהג
 

 : 9201מבוקר לשנת  יכספח  "דו וין לציע שאחלופה למ
  א לתר,  ויו₪(    ןמאתיים אלף ₪ )  0,00200כספי של    על מחזור המציע הינו באשר כי  הריני ל 

ים  יכספה  ת פי הדוחו"-, זאת על8012  ,7201,  6201ות הכספים  , בכל אחת משנ מע"מ  כולל
יב נו מחושאי  מציעהנה לחלופה זו  ות המציע ]רשויל  וגשוחו"ת כספיים שהוד/יםקרהמבו

 . 2019  לשנת רוהסק  כספיהפי הדו"ח -, עללשנים אלה, וכןמציע של ה [, גשת דו"ח מבוקרה
 

כי  י לאנ הרי .4 לעי יע  ל המצ כספי שה  המחזורשר  לבד, ב  ע יצלותו של המל, הן מפעיהמפורט 
 עמו. ם שוריו תאגידים הקם א יגופל עילות שת מפכנסות הנובעוללא ה

 
לשנה    המבוקרי  הכספ   פי הדו"ח-על  9201  תלשנל המציע  ש  פיכסה  זורהמחלאשר כי    הריני .5

)ל מע"מזו  כולל    י כספ"ח  בדו   חייב  שאינו  יעצמ:  רה עה]  .₪  -____ ___________ (:א 
 [ זו נה לש הכספיח "ו בד הכנסה למס  שדווח כוםסה  על ידווח  קרמבו

 
 : 9012 לשנת מבוקר כספי"ח  וד לו ןשאי עצילמ החלופ
המבוקר לשנה    פי הדו"ח הכספי-על  8201  שנתהמציע ל  לש  ספיהכ   ורהמחז לאשר כי    הריני
בוקר  כספי מו"ח  ב בד חיי  שאינו  ע: מצירהעה]  .-_______________ כולל מע"מ(:  אזו )ל

 .[2019 תלשנבדו"ח הכספי למס הכנסה ח  דוושהסכום  זו, ויפרט אתתעלם מחלופה י
 

חי"    קעס   "הערת   מהוש לא ר,  9012וקר של המציע לשנת  המב   פיהכס  שר כי בדו"חי לאנ הרי .6
פי  סכה  צבועל מ  יעתר להכדי    ת אחרת, שיש בהו כל הערה חשבונאיא   י"או "אזהרת עסק ח

   בהתחייבויותיו.עמוד  לתו לו/או יכוו סקי ת עם א שיך לקייהמציע להמ לש
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 : 9201 שנתל מבוקרי כספ  שאין לו דו"חה למציע ופחל

"הערת עסק חי"    השומ, לא ר8012ת  שנל  ציעהכספי המבוקר של המ  חדו" ב  ר כי הריני לאש
ו הכספי  בל מצעיע  התר י לכד ה  יש בת, שררה חשבונאית אחרת עסק חי" או כל העאו "אזה

ל   לש ו/אא  ים לקיהמשיך  המציע  עסקיו  לעת  יכולתו  בהתחו  ב יויבוימוד  וכי  התאם  תיו, 
ה לשנת צהמ  של   הסקור  כספי לדו"ח  ל9201  יע  צ,  לה ויפ א  כאמה  הערה  בדוירשם  "ח  ור 

 .  9102ת  קר לשנבומהי  ספהכ
 

 ספי מבוקר:ח כו חייב בהגשת דו"חלופה למציע שאינ
כי לאנ הרי ומב  כספי  דו"ח  בהגשת  מחויב  נו אי  ציעהמי  שר  ית  בנתי המקצועה  למיטבוקר, 

עולה   הלא  עלהוש  2019שנת  ל   ספיכמהדו"ח  לרשוי המציידי  -גש  כדי    סהמ  ותע  בו  יש  כי 
מע  התריל המציע  על  של  הכספי  עס  יםי קל  יךמש מלהצבו  לעמוד    קיואת  יכולתו  ו/או 

 ייבויותיו.  בהתח
 
 
 
 , רב בכבוד
 
 
 

 ח" רו, ___________ _____
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 6טופס מס' 
 

 עה( ות הצ)ערבקאית  בנערבות 
 

 _____ / _____/ 2021 תאריך
 
 לכבוד 

 הט ית רעירי 
 

 נ.א.ג.
 

 :__________מס' קאיתת בנבוער הנדון:
 
 

בעל   המציע]ת  קשפי  )לה____ [שם   ____" אנו  ש בק המלן:   ,)" _______________________  
ם  פיכ"( ערבים בזאת כלהערבים "  ______ )להלן:_____________ _______  בחומר   [שם הבנק]

ל לפי  ם  כלשלם  סכום  עדריכל  לסכוםשתכם,  ש"חמילים:  ב)  ₪  10,000:  ד  אלפים    ( ₪  עשרת 
הערבות"לן:  )לה בקשר"(סכום  המבקשידלעמ  ,  של  בהצעההכלולו  יבויותיוי בהתח  תו    שהגיש   ת 
להציסבמ הזמנה  הליך  בעיתונות:  בנושא  14/2020מס'    זלמכר  הצעות  עגרת  מודעות   פרסום 

(2020) . 
 

מתחי .1 לשיב אנו  לפים  לכם,  דרישתכלם  בכתבי  הראשונה  כלם  יצוסכ  ,  אשר  באוים  ותה  ן 
ממועד קבלת דרישתכם   ( ימים7שבעה )  מתום   לא יאוחר   קרהובכל מ באופן מיידי  דרישה,  

 ב ערבות זה. כתת יעה בראשיפ המות  במשרדנו, לפי הכתוב
 
ספק  הס  למען .2 לר  דרישתכם  כי  בזאת,  עום  תשלמובהר  כתב  זרמכוח    היה שתל  יכו  הבות 

התש  לשיעורין, בהתאוכי  יתבצע  לדלום  כאמורתרישם  הת ובלב,  כם  כל  שסך  שלומים  ד 
 ערבות. סכום ה לה עלזה לא יע בותכתב ערמכוח 

 
בלתי   .3 היא  זה  ערבות  כתב  לפי  זתתנימוהתחייבותנו  ובכלל  ל   לאה  ,  חייבים  ר,  הסביתהיו 

 את המבקש.ום מלתש ת התחילה א  ם או לדרוששתכדרילפרט, לבסס או להוכיח את לנמק, 
 
  .סבהן לה ות זה אינו נית כתב ערב .4
 
   .1220 יל אפר 30ם קפו עד ליוות זה יעמוד בתוכתב ערב .5
 
 

 , בר בכבוד
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 7טופס מס' 
 

 םי ות גופים ציבוריתצהיר עפ"י חוק עסקא
 
 

 ___ הח"מ,  בעל _ ____אני  שמ  _____  שהו  ____________,ספרה  ת.ז.  עליי  לאחר  כי  זהרתי 
האמצההל את  אם    ת,יר  כןוכי  אעשה  לעונשים  אהי  לא  צפוי  מצבהקבועים  ה  בכתב    הירחוק, 

   כדלהלן:
 

 "(.המציעבע"מ )להלן "__________  _____ ____  יות בחברתנמ  מנהל/בעלאני משמש כ .1
 
תצהירי .2 עושה  האישיתמזה    אני  עס ידיעתי  חוק  פי  על  גו,  ציפקאות  התשל"ו  ים    -בוריים, 

1976  " עסקא)להלן:  ציבוגופ  ות חוק  מ"(,  רייםים  כחלק  רז  למכ  המציעהצעת    הגשתזאת 
 "(. מכרזה " יית רהט )להלן:עיר  ידי-ם עלשפורס 14/2020מס' 

 
  פקודת   יל פע  והרשומות שעליו לנהלםהחשבונות  פנקסי    הל אתנ לאשר כי המציע מי  הרינ  .3

 ;1975-וסף, התשל"וערך מ וק מסחומס הכנסה ]נוסח חדש[  
 

 סףמו  ערך   סמ  למנהל  ולדווח  ויהכנסות  על  השומה  קידפל   לדווח  הגנו  המציעלאשר כי    ניהרי .4
 . סףמו ךער מס חוק  לפי מס ליהןע  שמוטל עסקאות על

 
למע .5 לא  ועד  זה  תצהירי  עריכת  המציע/ה  ד  זיהורשע/ה  בעל/ת  הורשע/ה  ו/ה  יאל  ה קולא 

עס )כ בחוק  זה  מונח  ציאקהגדרת  גופים  עביות  ביותר משתי  חוקרובוריים(  לפי  ים עובד  ת 
)איסו והבטח  העסקה שלא  רזרים  ש  ולפי  1991  -  התשנ"א  ,ת תנאים הוגנים(כדין   כר חוק 

 . 1987 -ימום, התשמ"ז מינ
 
זוהצהרת .6 ובאחריותי,  ה  י  אישית  מכך  ינה  לגרוע  כהצהרה  ומבלי  אף  תיראה  עם  טמהיא 

 הרה זו. צהאשר הסמיך אותי למסור מציע, ה
 
 מת.א  -הירי כן תצתימתי ותוח   י מצהיר כי זהו שמי, זואנ .7
 

_ __________ __ 
 צהיר/ה חתימת המ

 
 אישור

 
הח"מנא _____י  עו"ד  מאשרמ.ר  ________,   ,_________ ב/.  כי  זת    ביום ה 
התייצב_ מר/גב'  /______________  בפניי  אשרה  עצמ/יהה ז  ________________  ו/ה  תה 

 ____ שמספרה  ולא______/המוכ__בת.ז.  אישי,  באופן  לי  כי/ שהזהרתיו   חרר/ת  עליו/ה    ה 
ו  רלהצהי האמת  יעאת  לא  אם  יהא/כי  כן  צפוי התשה/תעשה  ה/א  לעונשים    חוק,ב  קבועיםה 

 עליו בפניי.  ה/ וחתםרו/ה יתצה  אישר/ה את נכונות
 
 

 ______ __________ 
 )חתימה +חותמת( עו"ד 
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 8ס' ופס מט
 

 או קרבת משפחה םוד ענייניה בדבר ניג הצהר
נושאי  , ירקטוריםהדת, ד מבעלי המניוחל א כ  בנפרד ההצהרה]יש להחתים על  

 יע[ של המצ נהל פעילמ נהל,, חברי ועד מ המשרה
 

הח"מ, ת.___________   אני  ______ ______ ______ ז..  ___  היא  שכתובתי   ,_  _______
 קמן:  ה ומאשר/ת בזאת כדלמצהיר/

 
זו  ההצ .1 במסגרה  הצניתנת  הגשת  ש ע רת  _ תו  המציע  ח.פ./ת._______ ל  ז. __________ 

)להלן____ _______ _____  ____" למכרז  ציע המ:  מודעות :  שעניינו  14/2020"(  פרסום 
 "(.  המכרז" להלן:)  (2020) נותבעיתו

 
מבל יד .2 כי  לי  לגוע  הוי  מכל  לרוע  בנוגע  דין  ענייניראות  נכונוניגוד  אי  אזי  האמם,  ור  ת 

  עת ההצעה, וככל שהמצייללהביא לפס מכרז וסודית של תנאי הפרה י תהווה הצהרה זו,  הב
במכרז, נכ  יזכה  בהצהרההאמ  ונותאי  י   ור  של  זו,  יסודית  הפרה  עם   תכרשיי  חוזהה הווה 

המי  יד-על  חוזהה   ללביטוו   המציע עם  שתהי   ציע,שייכרת  זכות  מבלי  כל  למציע  ה  תביעה 
   .עמהמי מטכלפי עיריית רהט ו/או 

 
 יד עירוניג ריית רהט או עובד תאעיבת משפחה לעובד קרעניינים ו/או יגוד עניין נהצהרה ב .3

 
  [, ]נוסח חדש  ותהעירי   ודת)א( לפק174ראות סעיף  עתי הו כי הובאו לידיאשר  ריני לה .3.1

 ובע כדלקמן:  קאשר 
 

ו מעונין, במישרין  גע אעיריה לא יהיה נו ו עובד של  יד אפק )א( . 174
יידי עצמו    ל, ע קיפיןאו בע או ו  זוגו או שותפ-די בן או על 

בשום   העיריה  חוסוכנו,  עם  שנעשה  עבודה וזה  בשום 
 נה. למע  מבוצעתה

 
 [:נטיב רלסעיף הת הנא לסמן ולהשלים א י ]צהיר כ הריני לה .3.2
  

ובנוא .3.2.1 זוגי  /ןכי  בעיר  איננובת  בתאיית  עובדים  או  השייך רהט  עירוני    גיד 
 . ריית רהטלעי

 
 : או

 
  ית וני השייך לעיריירעט או בתאגיד  ית רהם בעיריעובדיוגי  ז  בת/או בןאנוכי   .3.2.2

 .רהט
 

____________ _____________ __________ .____________ 
 

_________________________ __________ ____________ . 
 

 [:את הסעיף הרלבנטילים השול נא לסמןני להצהיר כי ]יהר .3.3
 

לידיעלמיטב   .3.3.1 משפחה  קרבת  לי  אין  שתי,  עירייע   אהואדם  א ובד  רהט  ו  ת 
 ון ובנייה רהט. כנ דה המקומית לתהוע

 
 עניין הצהרה זו:ל
 
זוג  –"  רובק"  הורבן  של,  הורה  )  ה,  או  הורה  א סב  אח  בת,  או  בן    ו סבתא(, 

ינית, בן זוג של  אחי  ן,חיידודה, א או חמה(, דוד,    ג )חםזו ה של בן הרהו,  תחוא
 ה; דוד/ ד/ה, בתה(, בן דו/סי)ג הזוג ס/ה(, אח או אחות של בן )גי אח או אחות
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לגרו  .3.4 הרע  מבלי  לעיל,  האמור  למיטב  מן  כי  לאשר  ה דייני  בין  כרת  שיי  חוזהיעתי 
יני ו/או  בלשהו  כ  ד ענייניםו יג א יוצר נ ז( לבין עיריית רהט, ל ה במכר)אם יזכהמציע  

יין  ובד עיריית רהט נגוע או מעונ יריית רהט ולא ידוע לי כי עבד ע עוין  מציע לבבין ה
   יפין.ן בעקרין ובי בין במיש ,החוזב
 

 בחר ציבור דבר קרבת משפחה לנהצהרה ב .4
 
ש[, קודת העיריות ]נוסח חד)א( לפא122יף  הוראות סע   לידיעתי  ר כי הובאושאהריני ל .4.1

   ע כדלקמן:בקואשר 
 

מועצה )א(  .א122 קרובוחבר  ס,  אוכ,  שיש נו  תאגיד  או  שותפו,  ו 
ונו או הב  יםאחוז  מהאמורים חלק העולה על עשרה  לאחד

אבר שאחווחיו  מהםו  ע  ד  או  לא מנהל  בו,  אחראי  ובד 
צד   ליהיה  או  העירסעלחוזה  עם  לעניקה  זה, יה;  ן 

 אחות  הורה, בן או בת, אח אוזוג,  בן –ב" "קרו
 

 [:טיבנ הרלהסעיף  סמן ולהשלים אתלנא ] כיי להצהיר נ ריה .4.2
 

לי  .4.2.1 אין  ידיעתי,  ציבוקרב  למיטב  נבחר  שהוא  לאדם  משפחה  במו ת    תעצר 
 . יריית רהטע

 
 או
 

 , כל זאת כדלקמן:   ם שהוא נבחר ציבורמשפחה לאד קרבת יש לי .4.2.2
 

__________________ _______________________ .______ 
 

 ______________________ _ ___________ _____ _ ._______ 
 

 : זהעיף ה בסין ההצהר לעני 
 
זוג  –"  קרוב" הורה  הורה,  בן  של  הורה  סבתא(  )סב,  בן  או  אותבאו  ,  אח   , 
זוג של    ית, בןאחיין, אחיינ  דודה,  חמה(, דוד,  זוג )חם אובן ה  רה של, הותחוא

 ד/ה; וד )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת בן הזוגות של )גיס/ה(, אח או אחאו אחות אח 
 

יזכה בין  ציע )אם  שייכרת בין המ  חוזה כי ה אשר  הריני ל   מן האמור לעיל,   לגרועי  מבל .4.3
עירייתלב  המכרז( ניגודי  לא  רהט,  ין  כלשענייני  וצר  ו/ה ם  בין המציע  לבי ו  ביני  ן  או 

,  חוזהלשהי לגיעה כר ציבור ברהט יש נע לי כי לנבחלא ידו וציבור בעיריית רהט   נבחר
   יפין.ק בעבין במישרין ובין 

 
 עניינים ר היעדר ניגוד ברה בדצהה .5

 
להרי .5.1 שאשני  במהלך  כי  שקר  השנים  על  לוש  לחתימתי  לאהצהדמו  זו,  תי  כיהנ   רה 

עירייתרכ ו/  אש  עירייכח   אורהט  במועצת  ו/או  בר  רהט  מן  כנושא  ת  באחד  משרה 
 יית רהט.  העירוניים של עירם יהתאגיד 

 
 זה:סעיף   לעניין

 
דירקטו ":ושא משרה נ" )אוו רייו"ר  ש מ  גוף   ן  שם    לנהל  בעל  אחר(,  תאגיד 

)ארקטודי המנו  ר  בגוף  התאגידחבר  של  משנה  הל  מנכ"ל,   ,)
נהל תפעול או  , מיוחד מסגנ ספים או אכ  נהל "ל, מ כ"ל, סמנכ למנ
מאח מסגניו,  כוד  )פנימי  נהל  מבקר  אדם,  ראש ו  אח  חיצוני(, 
 ת ביקורת; ועד
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חתימת  נכו ":י עירונ תאגיד" .5.2 למועד  מאל חא  זה,  חוזהן  הד  המועה:  ומית  קדה 
הלת  המנן הנגב" )החברה  ב "מי רהט"; "עידים והביוהמגיד  , תאנייה רהטלתכנון וב 

רהט  כלית לה(, חברה כלגב המערבי )בהקמול הנשכב(, אעידן הנג   ה יעשיור התאת אז
 מתנ"ס ברהט.   ה )בהקמה(, עמותת

 
במהלך  הרי .5.3 כי  לאשר  הני  זשק  שניםשלוש  הצהרה  על  לחתימתי  כי  ו, דמו    הנתי לא 

עכ ו/או  יראש  רהט  במוריית  ו/א  יתעירי עצת  כחבר  באחרהט  משרה  כנושא  מן  ו  ד 
על  שקדמו לחתימתי    השניםש  לך חמ, וכי במה טהת רעירייוניים של  עירהתאגידים ה

 דים שפורטו לעיל.  יקיתי מועמד לאחד התפלא הי  הצהרה זו
 

 לעניין סעיף זה:
 
ג ":ה משר נושא" )או  דירקטוריון  תמנהל    וף יו"ר  בע אג של  אחר(,    ליד  שם 

)או  דירק של  ה   בגוףחבר  טור  מנכ"ל,  מנהל  משנה  התאגיד(, 
או  פעול  ת   מנהל  ד מסגניו, חאאו  ספים  ל, מנהל כנכ"למנכ"ל, סמ

מסגניו,   אד אחד  כוח  מבקמנהל  חיצוני ם,  או  )פנימי  ראש   ,(ר 
 ועדת ביקורת; 

 
ביוב  והמים  גיד האת  זה, אחד מאלה:  חוזהימת  חת   מועדנכון ל ":תאגיד עירוני "

"עידן" רהט";  )  מי  המ החברהנגב"  אנהה  התעשייה  לת  אזור  ת 
רהט  לה כלכלית  רב, חהקמה(המערבי )בגב  הנגב(, אשכול הנעידן  

 ברהט.   , עמותת המתנ"ס הקמה()ב
 

שבמהככ השנים  ל  שלוש  מטענ האחרולך  המשרה  נושא  באחד ות,  כיהן  המציע    ם 
  היה מועמד לאחד   רונותאחים ה ש השנ מח  ורטים לעיל, ו/או במהלך המפדים  התפקי

לו,    היה מועמדאו  בו כיהן היועץ    רט את הדברים )התפקידא לפנ  –לו  ם הלהתפקידי
 דבר(: געות בהתקופות הנוהיה מועמד לו,  עץ או הן היו י שבו היה כ ףהגו

 
 ______ _______________________________________________ . 

 
____ ______________________ ____________ _______ _ ._______ 

 
כ הרינ  .5.4 לאשר  במ י  השל הלך  י  עוש  לחתימתי  שקדמו  לא  שנים  זו,  הצהרה  נתי  כיהל 

  ירותים יריית רהט שספק אשר סיפק לע אצל    מקצועי   בעל תפקידכ  או  משרה   כנושא
)עבודות אחזקה,  י קבלנ  כלשהם  עבודות  הרו ות,  בתחום  ששירותים  ירותים  וחה, 

ת,  בו)לר  מותהחברה, ע  סק(,עצמאי )עו   דק יחי ספין כי(, בס ננבתחום החינוך, ייעוץ פי 
   ברה לתועלת הציבור(: ח
 

 זה:לעניין סעיף 
 
  רתו לעיל;דגכה ":שרה נושא מ"
 
ב ": דתפקי בעל" תפקיד  הספ בעל  אצל  ביןכיר  כשכיר    ק,  ספק  כובין  שהועסק 

החיצוני   יועץ  עצמאי  לרבות  תפעול,    בתחומי  חיצונילספק, 
 ; אדם ו כוח א ב פיננסיים, תקצי

 
שלו  ככל הששבמהלך  האחרש  נוונותנים  התפקידיהמש  שא,  באחד  כיהן  ם  רה 

מש, התקופה בה  בו שיתפקיד  השם הספק,  )  ריםת הדבנא לפרט א  –  המפורטים לעיל
 יהן(:  כ
 

 _________ ______________ ________________________ .______ 
 

 _____________________ ________________________ _ _____ ._ 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  54עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

להר .5.5 במהלאיני  כי  של שר  השניםך  ל שקד  וש  כיה  ימתי חתמו  לא  זו,  הצהרה  נתי  על 
  עירוני של רשות   תאגידום או  רבמחוז הד  הימצומית הרשות מקו  אצלכנושא משרה  
  רום ו/או לא הייתי סד תכנוני במחוז הדושל מ  חוז הדרום ו/אוויה בממקומית המצ 

 חד הגורמים הנ"ל:   פקיד לא בעל ת
 

 :ף זהן סעייני לע
 
 ה אזורית; מועצ, ומיתה מק יה, מועצעירי  ": מקומית תרשו"
 
אוועדה מקומ י,  רשות רישו ": ונימוסד תכנ" ת  מחוזיועדה    ,משנה שלה  תדוע  ית 

 שלה; או ועדת משנה 
 
 ; כהגדרתו לעיל :"משרה  נושא"
 
 לעיל;  כהגדרתו ": על תפקידב"
 
לרשות    , אשרר(ציבוהעלת  ולת יד )חברה, עמותה, חברה  כל תאג  ":רוני תאגיד עי"

י מנימקומית  בו  בש  על  העולר  שיעוות  למנו 20%ה  הזכות  ת  , 
או   ו/או  מנהדירקטורים  תחי רווחים,    תל לקבזכות  לים  ום  היה 

 אשר יהיה;יסוק של התאגיד  הע
 

שב השניככל  שלוש  האחמהלך  מרם  המשרה  נושר  באונות,  כיהן  המציע  חד  טעם 
שם  המקומית ו/או    תהרשו  שםים )ר הדב  תא  נא לפרט  –מפורטים לעיל  קידים ההתפ

 ן(:  כיהשרה, התקופה בה קיד שבו כיהן נושא המהתפ  י,ירונ ד העהתאגי
 

 ___ _____ ____ __________ ___________________________ .____ 
 

______________________________ __________________ ._____ 
 

לאש .5.6 בהריני  כי  שלר  לחתימתי מהלך  שקדמו  השנים  זוהצהר  לע  וש  סי ,  ה  קתי  פלא 
ובד  ו עיר בעירית רהט אית רהט ו/או לעובד בכעיריב  יבורחר צשיים לנבשירותים אי

, עבור  לרבות  גיד עירוני, ו/או למנהל בתא  ה רהט ובניי  ןמית לתכנווק המ  בועדה בכיר  
 יד עירוני. הל בתאג או מנ   יריית רהט בכיר בע  נבחר ציבור או עובד ל קשור תאגיד ה

 
 ה:ז ף לעניין סעי

 
ת עיריית רהט במהלך  מועצר  כחב  כיהןועמד או  כל אדם שהיה מ : "יבורצ נבחר"

  י ציבור בחר בות, נרלה,  ז  חוזהתימה על  לח  לוש השנים שקדמוש
מאשר   הופסקה  שהיכהונתם  סיבה  )בחיכל  התפטרא  ות,  רות, 

 הט; עיריית ר ר במועצת, ואינם מכהנים יות(פטירה
 
העי ":יר בעירייה עובד בכ" סגי רימנכ"ל  המ ה,  מנכ ן  מז"ל,  העירייה,  הנדס כיר 

סג רייההעי העירן  ,  גזבר  העירייה,  גזברות מהנדס  סגן    ייה, 
ית רהט, וטרינר  לעירי משפטי    ועץרהט, י  תרייקר עיירייה, מבהע

מנ אגףהעירייה,  כוח  בעירייה;    הל  מנהל  המנהל  אדם, 
 ם; עד העובדי, חברי והתשלומים

 
ה  ":יר בועדהעובד בכ" מן  אחד  לו מנכל  בעיריע גדרת  בהעיל  יים  בכיר  יה, ובד 

תפ מתוקאשר   תפקיקיף  כבעל  גם  משמש  הוא  בועדה  דו  ד 
והמקומית מנהל  ,  ת וק המ  הועדהכן,  ק  העוס   עירוני  ובע מית, 

התכנון   )לרבבתחום  תוובנייה  חיצוני  ות,  עובבע  של    דשאינו 
 בנייה; וח על הת הפיקמנהל יחידהועדה(, העירייה או של  
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  55עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 לעיל;  4.2יף סעתו ב כהגדר ":תאגיד עירוני "
 
כספים,מנ ":י ירונבתאגיד עמנהל " מנהל  סמנכ"ל,  מנ   כ"ל,  תפעול,  כוח הל  מנהל 

    גיד;  א תר בו מבקאדם א
 

ורמים גים לאחד הסיפק שירותהמשרה  ונות, נושא  שלוש השנים האחרמהלך  ככל שב
לעי ל  –ל  המפורטים  הדנא  את  )פרט  נבחר ברים  שסופק  שם  העובד  או  ו  לו  הציבור 

השיר   םהגור  ם,רותיהשי את  מהשסיפק  הותים,  מתן  תישירוות  תקופת  שסופקו,  ם 
 ותים(: השיר

 
 __________________ _____ ____ ______________________ .____ 

 
 ________ _____________________________________ .________ 

 
_____________________________________ .________________ 

 
בלאשר    ניהרי .5.7 של מהכי  שקדמו  ו לך  השנים  הלחתימתי  ש  כיהנתי  ז  צהרהעל  לא  ו, 

ותים  רהט שירית  לעירי   קפסי   ק אשרעי אצל ספ קצואו כבעל תפקיד מכנושא משרה  
( קכלשהם  עבועבודות  אחבלניות,  שירות דות  בתחום  זקה,  שירותים  הים  רווחה, 

,  ת)לרבוה  עמותברה,  ח,  כספק יחיד עצמאי )עוסק((, בין  פיננסי ום החינוך, ייעוץ  בתח
    הציבור(:חברה לתועלת  

 
 סעיף זה:  יןלעני 

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
בכיריקתפ  בעל : "על תפקידב" הספק,אצ  ד  ובשהועסק  בין    ל  כספק  כשכיר  ין 

החיעצמ לספק,אי  יו   צוני  תפעלרבות  בתחומי  חיצוני  עול,  ץ 
 ם; כוח אד  ציב אופיננסיים, תק

 
ה שלוש  שבמהלך  האחי שנ ככל  באח  נושא  ת,רונום  כיהן  התפקיד המשרה  ים  ד 

ה  ב   ופה, התקד בו שימשפקיים )שם הספק, התנא לפרט את הדבר  –ם לעיל  טימפורה
 (:  כיהן

 
_________________________ ___________________________ ._ 

 
_____ __________________________________________ ._____ 

 
ש .5.8 במהלך  כי  לאשר  שקהשני  שלו הריני  לחתדמ ם  זיו  הצהרה  על  כימתי  לא    הנתי ו, 

שות  ר  של  ירוניו תאגיד עם אצויה במחוז הדרול רשות מקומית הממשרה אצ  שאכנו
תי  יאו לא הי / וז הדרום וני במחל מוסד תכנווז הדרום ו/או שה במח ת המצויומימק

 הגורמים הנ"ל:   בעל תפקיד לאחד 
 

 ה:סעיף ז   לעניין
 
 ועצה אזורית; מ מית, קוצה מ, מועהייעיר ": רשות מקומית"
 
או  ת  שור ": נונימוסד תכ" ועדה מקומית  ה מחוזית  ועדועדת משנה שלה,  רישוי, 

 ; נה שלהשמדת או וע
 
 כהגדרתו לעיל;  ":שרה נושא מ"
 
 ;גדרתו לעילכה ": דבעל תפקי"
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  56עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 
בור(, אשר לרשות  עלת הצירה לתו)חברה, עמותה, חב  כל תאגיד ":עירוני  דתאגי"

מ  שי  מקומית על    שיעורב  ניותבו  למ,  20%העולה  נות  הזכות 
זכות  ריטודירק ו/או  מנהלים  או  י ם  רווחים,  תחום    היהלקבלת 

 היה;ר יגיד אשאתל ה סוק שהעי
 
שבכ השנים כל  שלוש  ה האחרונות,    מהלך  מטעם  נושר  כיהמשרה  באחד    ןהמציע 

ם  ש ו  )שם הרשות המקומית ו/א  הדברים  פרט אתנא ל  –ורטים לעיל  התפקידים המפ 
 ה בה כיהן(:  ופתק ה, ההמשר הן נושא התפקיד שבו כי ,ירוניהעגיד  התא

 
 ________ _______________ ____________ _____ _____ ______ .__ 

 
_________________________ ___________________________ ._ 

 
_____ __________________________________________ .______ 

 
כי   .5.9 לאשר  לשקשים  החוד  תששבמהלך  הריני  האחרונה  ב דמו  לרשויות חירות 

אוקטובר  )  מיותהמקו בחודש  בת 8201נערכו  שימשתי  לא  )בפקי(,  רשמי  התאם ד 
ית ראשות עירי מודד לד כלשהו שהתעבור מועמ מיות(המקו  לרשויותות הבחיר יק לחו

ו/ רשימה שהתמוארהט  עבור  רו  העיר  למועצת  כמדדה  להט;  כן,  בגיוס  ו  א עסקתי 
ו/ לראשמלמוע  ות תרומגיוס    או כספים  שהתמודד  עירייד  רה ות  ו/ת  לרשימה    אוט 

ל שהתמודדה  רהט;כלשהי  העיר  הרינכמ   מועצת  כן  לאשו  ב  יכר,  י  לא  עצמאני  י 
כ תר ספ מתי  לא  ו/או  שירותיםספים  תמורה  כלשהם  קתי  למועמד  ללא  התמודד  ש , 

 הט.  רר דדה בבחירות למועצת העיי שהתמוה כלשה ית רהט ו/או לרשימלראשות עירי 
 

ש  במהלךש  ככל לבחשששת החודשים  ו/או וילרש  ירותקדמו  ות המקומיות, המציע 
ראשות עיריית  עמד לעבור מול,  ות לעיט רמפולות הבאחת הפעו סק  נושא המשרה בו ע

ת הדברים )שם  ר רהט, עליו לפרט אילמועצת העשהתמודדה    רשימה  ט ו/או עבוררה
ילות שבוצעה  ע או הפו/קיד  ת התפומה שעבורם בוצעו הפעולות,  הרשימה  מד או  המוע

    המשרה בו(:  שאו נויע אידי המצ-על
 

___________________________ __________________ _______ ._ 
 

 ______ _____ __________________________ ________________ . 
 

 __________________________________________ ______ ._____ 
 
ת רהט  יי עיר  ו/אוייה רהט  מית לתכנון ובנ וה המק עדי הו יטב כה י  הריני לאשר כי הובהר ל .6

ו  רת מכוחשנכ  וזה ח ה  ו ו/אמכרז  ת המציע בתפוכות לבטל את השתשומרות לעצמם את הז
י אם יתברר כ  חוזהת הרת שנעשתה במסגות אחרהתקשר  רהט ו/או כלהמציע לעיריית    בין

א  לעיל  נכ הצהרותיי  או ינן  שקיימ  ונות  או  מדויקות  ה  עת המונניעה  מת  אינן  קשרות  ת את 
ן לרבות בגיה,  ו/או קרבת משפח  בשל ניגוד עניינים  חוזהב  יתמקומה  דה ו/או הועהעירייה  

יווצר  בשים  במצ ,  זה  חוזהו של  ומת קיבמהלך תקופ  ם או קרבת משפחהנייניניגוד ע הם 
או  /ו תביעה כנגד עיריית רהט ות ו/או או זכ/טענה ו/או דרישה ווותר בזאת מראש על  מואני 

 בנסיבות אלה.  ת  קשרוההת ביטול יןו/או מטעמן, בג  קומיתהמעדה הו
 

צהרתי זו,  עת מהות הנוב גם המשמע  ךכב וי היטזו מובן ל רה  ר כי האמור בהצההריני לאש .7
   .הוצהר לעיל הנו נכוןל אשר י לאשר כי כוהרינ
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  57עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 
כי   .8 מתחייב  שיאני  יחולו  בו  הנויים  במקרה  עשויו בתוכן  אשר  דלעיל,    העמיד ל ת  צהרתי 

ה  י/ אות ני  ציעמאת  של  ענייגובמצב  למחלק  יראעב   נים, ד  המידע  המשפטיתאת  של    ה 
 ה. חיותיבהתאם להנ על העירייה ואפ

 
 
 
 מצהיר/ה חתימת ה 

 
 

 ישורא
 

.... ע.................אני,  ביוםו.................  כי  מאשר  מרהופיע  ................  .  "ד,  גב'  /בפני 
כי    ה/שהזהרתיו   .................. ולאחר......ז. . ושא ת.נ/ לי אישית    ת/כרו.. המ...............................

תעשה  / א יעשהם בחוק אם ללעונשים הקבועי  פוי/התהיה צ/וכי יהיה  תמהא  את כלו/ה לומר  עלי
 וחתם/ה עליה בפני. נות הצהרתו/ה לעיל ו כן, אישר/ה נכ

 
 

 
 חותמת עוה"ד תימה + ח 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  58עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 9מס' טופס 
 

 ם ובדיקת עעסבתחום ה  בדבר קיום החקיקהתחייבות היר ה תצ
 

י  ר את האמת וכ עלי לומכי    רתי שהוזהלאחר  . _______________  ______ ת.זמ ____ הח"  אני
 ה בזה כדלקמן: יר/מצהעים בחוק אם לא אעשה כן,  ונשים הקבו ע אהיה צפוי/ה ל

 
מס' רת מכרז  במסג  ע"(,י"המצ  )להלן:  עם _________________צהיר זה מטנני נותן תה .1

 . (2020) פרסום מודעות בעיתונות: וניינשע ("זהמכר)להלן: "  14/2020
 

 לתת תצהירי זה מטעמו.   ציע, ומוסמךצל המ________ א____בתפקיד ____משמש אני  .2
 

מקייםר  צהילה  הריני .3 המציע  ה  כי  כל  המ את  בעניי וטלוחובות  עליו  זכויות  ת  שמירת  ן 
עלדעוב צווי    וקיח   פי-ים,  וההסהעבודה,  הקיבוצי ההרחבה  המציע    החלים  יםכמים  על 

לעני כמעס "יק.  זה,  תצהירי  העבודהחין  הם  "וקי  ה ,  מן  אחד  המפורטיםיחוק כל  ,  להלן  ם 
 ת שהותקנו מכוח חוקים אלה: וכן, תקנו

 
 ; 1945דעה(, יד )הו חות ומחלות משלוונ תא  ודתפק .3.1
 ; 1946ת בעבודה, פקודת הבטיחו .3.2
 ;1949 -דה(, תש"טבוררים )החזרה לעים המשוחחיילחוק ה  .3.3
 ; 1951-תשי"א בודה ומנוחה,ות עחוק שע  .3.4
 ; 1951-י"אנתית, תש שה ש חוק חופ .3.5
 ; 1953-ות, תשי"גיכהחנוק ח .3.6
 ;1953-ג תשי"דת הנוער,  וק עבוח .3.7
 ;1954-עבודת נשים, תשי"ד חוק  .3.8
 ; 1954-ה, תשי"דוח על העבוד חוק ארגון הפיק  .3.9

 ;1958-השכר, תשי"חחוק הגנת  .3.10
 ; 1959-"טקה, תשיותעסחוק שירות ה .3.11
 ; 1967-"זחירום, תשכ שעתרות עבודה בוק שיח .3.12
 ; 1995-הסח משולב[, תשנ" ח הלאומי ]נוביטו חוק ה .3.13
 ; 1957-שי"זתם, מים קיבוצייק הסכ חו .3.14
 ; 1987-תשמ"זום, כר מינימחוק ש .3.15
 ; 1988-ודה, תשמ"חן ההזדמנויות בעב וק שוויוח .3.16
 ; 1991-אנ"תש כדין(,  שלאים זרים )העסקה  חוק עובד .3.17
 ;1996-שנ"ו תם, בלני כוח אדידי קעובדים על  חוק העסקת .3.18
 ; 1998-ות, תשנ"חגבל מום אנשים על ות חוק שוויון זכויפרק ד' ל .3.19
 ; 1998-ת, תשנ"חימינ ניעת הטרדה וק למלח  8סעיף  .3.20
 ; 1957-קיבוציים, תשי"ז חוק הסכמים .3.21
 ;2001-"אהתפטרות, תשסלפיטורים ולהודעה מוקדמת  חוק .3.22
 ;2000-"אתשסי, לחוק מידע גנט 29סעיף  .3.23
   ;2002-ה(, תשס"בבודי ענא דעה לעובד )תחוק הו .3.24
 ; 2006-ום, תשס"וובדים בשעת חירע  על  גנהחוק ה  .3.25
  ל ינה מידות או במ והר הת ופגיעה בטדים )חשיפת עבירוה על עוב הגנ  א לחוק 5יף  סע .3.26

 ;1997-תשנ"ז  התקין(, 
 

וכן, כלה .4 )כהגדרתיקל זבע  ריני להצהיר כי המציע,  גופים    קאותבחוק עס  מונח זה  ה אליו 
ם  ני הש  3-בירות ביותר משתי ע"( לא הורשעו ביקהז  עלבהלן: "ל )  1976-יים, התשל"וציבור
ממועדהאחר האחרההר  ונות  הא שעה  למועד  ועד  להגשת  ונה  זה,   הצעותחרון  למכרז 

 ה. חוקי העבוד  הפרת ה שעניינה רעביב
 

ל ים כספיים בשיצומה אליו עבעל זיק  על המציע או עלו  וטל א הכמו כן, הריני להצהיר כי ל .5
חרון  האד  שלפני המועם האחרונות  מהלך שלוש השני ה בודעבחוקי ה  לת שיותר משש הפרו

 רז.  למכ הגשת הצעותל

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
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http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
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http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
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
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
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm


 

 

 

 לעיון באתר : סום בעיתונותמתן שירותי פר : 14/2020 כרז  מ 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  59עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

נהל  מיתן אישור מ אם נ  הפרה אחת, כ פי וטל עיצום כס ינן הר הפרות שבגניין זה יראו מספלע
חת שעל פה אאחד בתקו י עובד  פהפרות בוצעו כלה   כי  מ"תסדרה והאכיפה במשרד התאה

 משתלם לו שכר.   בסיסה
 
  ולות עבודות הכליצוע הלבז  מסגרת המכרציע תיבחר בל שהצעתו של המככ   כיר  יני לאשרה .6

  קופת החוזה בכל תיקיימו    וטעמציע ו/או מי מכי המשם המציע(,  ני להתחייב )גם בבו, הרי
המכרז,   מכוח  העובדשייחתם  יד עסשיוים  לגבי  על  לצורקו  החוזה  לפי  העבודות  ביצוע    ךו 

 כלל(, וכן, בכהגדרתם לעי)  חוקי העבודהמחד  א   כלורטות בפהמ  דרישות החוקאת    כאמור,
העח העתידוקי  בתיים  בודה  תיקו  וקףשיהיו  עבו)לרבות,  לחוקי  קין  בדה  וכן,  כל  ימים(, 
תידיים, ככל  העים  סכמהחלים על המציע כמעסיק ובכל הה הקיבוציים    סכמים וראות ההה

 .להסכמים אהפי רחבה שהוצאו על  רבות צווי ההלנו או יתוק /ו, חתמוישי
 

פרה של תהווה ה  זה,  רט בתצהיריע כמפוצי יבויות של המהפרת ההתחי   בהר לי היטב כיהו
 זה.   וזהחשאית לבטל היה רעירייה ת ה, וין עיריית רהטיע לבכרת בין המצהחוזה שיי

 
 הירי אמת.  תצכן ותוזה שמי וזו חתימתי,   .7
 
 
  _______________ ____ 
   
 

 חתימה  מותאי
 

מא ביום  כשר  הנני  בפני__ __י  הופיע  מר/גב' _________    ______    עו"ד, 
מס  ת/אנוש  ______________ _______ ולאחר  _  _____ ___________ _______  'ת.ז.   ,

לומר את האמת   ה/ליו י עזהרתיו/ה כ על התצהיר לעיל, וה ות חתימתו/ה ה את משמעלו/  יברתסשה
ה  /את נכונות הצהרתו  ה/ שרכן, אי  היעשם בחוק אם לא ת/ונשים הקבועיה לע יה צפוי/כי ת/יה ו

 .   ינ תמ/ה עליה בפדלעיל וח
 
 
 
 
 _, עו"ד ______________   
   



 

 

 

 לעיון באתר : סום בעיתונותמתן שירותי פר : 14/2020 כרז  מ 
 (2397ללא  רת. גמס.  רכש/שירותים)

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  60עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 01' מסטופס 
 ילילשום פעדר ריר ההצהרה בדב

 ( נושא משרה אצל המציע צהרה באמצעותש למלא את ההי  –אשר המציע הנו תאגיד כ)
 דבנפרים( לחתום נהלמקטורים, מנכ"ל, שאי המשרה )דיר מבעלי המניות ונול אחד כ , עלבנוסף)

 ו( להצהרה זעל ייפוי הכוח המצורף 
 

צהיר  עליי לה  כי  חר שהוזהרתי כדיןא_________, ל_ _____________ ת.ז. ___ ___הח"מ    יאנ
 ן:  כדלקמ תאבז  ה /לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  ה/כן, אהיה צפויוכי אם לא אעשה את האמת  

 
)להלן:  _______________    תברבח __________  ________ _  פקידבת  משמש  אני .1

 ( תאגיד וינה יעהמצ כאשר"( )ימולא המציע"
 
במסגר  הירתצ .2 ניתן  ה זה  המצגת  של  הצעתו  פומבי שת  למכרז  מע  :  עניינוש   14/2020  'סי 

 "(. כרז המ)להלן: " (2020) ותפרסום מודעות בעיתונ
 
)יש להשלים    שים הבאיםם או האנדי יהמציע הם התאג  היר כי בעלי המניות שללהצ  ינירה .3

 :  המניות( בעלימ חס לכל אחד את הסעיף בי
 

 _______________  .ז./ח.פ.ת_____ ______ '(: _חברה/מר/גב) שם .3.1
 

 __ ______ .ז./ח.פ. _______ת_ _____ : ______(גב'ר/)חברה/מ שם .3.2
 

 _ ./ח.פ. ______________.זת___ __ : _______)חברה/מר/גב'( שם .3.3
 

  יףהסע   ת א  להשלים יש  )   הבאים  האנשים  הם   המציע  אצל   משרהה  נושא  י כ  ר להצהי  הריני .4
"ל,  למנכ  משנה"ל,  מנכ,  וריוןטדירק  בריח:  "שרהמ  שאנו. "רההמש  מנושאי  דאח   לכל  ביחס

 "ב(: ם או משאבי אנוש וכיוכוח אדמנהל  ,מנהלי תפעול ,ספיםכ מנהל , ל"נכסמ
 

 _____. ___________ה: _/תפקידו _ _.ז. ________ ת_______ ' _____בג/מר .4.1
 

 _______. _____ ___ה: __/דו תפקי __________ .ז.תגב' ____________ /רמ .4.2
 

 ___. ____ __ה: ________ /תפקידו ________ _.ז. _ת_ _______ ____ ' גב/מר .4.3
 

כי  מצ  ניהנ .5 הור  המציעהיר  במה לא  שקד  7לך  שע  השנים  להגשת  )שבע(  למכההמו  רז  צעה 
 מסמכי המכרז(.   ל  9.8.1.3סעיף ב )כהגדרתהן וית שיש עמה קל ל הורשעתי בעבירה פלי

 
נא  קלון  מהע  ששי  בעבירה  עהורש  שהמציע  ככל הפא  לציין ,  הבת  )ביח רטים  לכל    סאים 

 עבירה(:  

 
 _. (: ____________תיק מספר )ערכאה, טמשפה  בית תיק פרטי .5.1

 
 __________._______  :העבירה פי סעי ותיאור העבירה ותמה .5.2

 
 .___________: ____ דין גזר מתן מועד .5.3

 
 : ______________.יןהד גזר .5.4

 
כ  נניה .6 מכרז  לת ההצעה  מו להגששקד  ים( השנ )שבע  7הלך  במתי  רשעלא הו   כיאנו  ימצהיר 

 י המכרז(.  במסמכהגדרתה כ ן )קלובעבירה פלילית שיש עמה 
 

נא  הורשע בעבירה שיש עמה  מצהיר שה  ככל ל  ציין אתל  קלון,  )ביחס  ל  כהפרטים הבאים 
 עבירה(:  

 
 _______. (: ______תיק מספררכאה, )ע המשפט  בית תיק טירפ .6.1
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 80וך מת  61עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 .___________ ______ :העבירה פי עיס  ריאוות  עבירהה  ותהמ .6.2
 

 .: _______________דין גזר תןמ מועד .6.3
 
 ________._____: _הדין גזר .6.4
 

עיף  סת של המציע  )שפורטו בהמניו  יל עבעתי מול  חר בדיקה וחקירה שביציר, לאמצה   הנני .7
ו  3 ה  ולמלעיל(  הנושאי  )שפורטו בסעיף  משרה של   המניות  י מבעל  אחד  אף יל(,  לע  4מציע 
עה  )שבע( השנים שקדמו להגשת ההצ  7במהלך    א הורשעיע למצאצל ה   המשרה   שאי נואו  ו/

   במסמכי המכרז(.  הגדרתהן )כלית שיש עמה קלוה פליז בעביר רלמכ
 
ן  , נא לצייעמה קלוןש  יורשע בעבירה שה   המשרה  מנושאיאו  /ו   ותהמני   ליעבמ  שאחד  כלכ

 :  (דנפרב  םאד לכל סוביח לכל עבירה,  את הפרטים הבאים )ביחס

 
 ________. _: ______המשרהא נוש /ות המני בעל שם .7.1

 
 _____________. (: תיק רמספאה, כ )ער  פטהמש  בית תיק פרטי .7.2

 
 ______._________: __ עבירהה סעיפי  ותיאור עבירהה  מהות .7.3

 
 ____.___ : ________דין גזר מתן מועד .7.4

 
 ______________.: הדין זרג .7.5
 

ו/ציהמ  גדנ   ועומד  ויתל   לאי,  ה שביצעתבדיק  לאחראשר כי  מ  הנני .8 ות  יבעלי המנאו מי מע 
עמה    שישה  ן עביראישום בגי   כתבע,  מצי של ה  י המשרהאנושין  או כנגד מי מב /ושל המציע  
   .(רתה במכרזקלון )כהגד

 
של המציע ו/או כנגד    לי המניות אחד מבע  גדנ המצהיר ו/או כ  שכנגד המציע ו/או כנגד   ככל
המש  אחד הורמנושאי  כתב  ה  עבעום  אישרגש  שיש  קל בירה  נאוןמה  הפרטילציין    ,    ם את 

 רד(: אדם בנפ לכלחס הבאים )ביחס לכל עבירה, ובי

 
 : _______________. ההמשר א נוש /המניות  בעל שם .8.1

 
 ____________. _(: תיק מספר)ערכאה,  טהמשפ  יתב תיק פרטי .8.2

 
 _________.: ________העבירה סעיפי  ותיאור רההעבי הותמ .8.3

 
 _. ______ _____ : ___ פליליה ליךהה מצוי בו השלב .8.4

 
 .אמת דלעיל  יהיר תצ ןותוכ ,  חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר  ניהנ .9

 
 
 המצהיר   חתימת 
 

 :ראישו
 

_______   אני עו"ד,  הח"מ  כי אמ__  הופיע  שר/ת   _________ מר/גב' / ביום  בפני    ה 
_(  _____ ___ ________ '  מס  .ז.ת  פי  על  ת/זיהיתיור/ת לי אישית )____ המוכ__________

ים  קבוע הים  לעונש  את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה  ה להצהירי עליו/ה כ/יוהזהרתולאחר ש
 בפניי.  ה עליה/םתה הנ"ל וחנכונות ההצהר   שר/ה אתכן, איוק אם לא יעשה/תעשה בח

 
 
 "ד עו__, _ __________ 
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 __________תימת המציע: ____ח
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 ט רה  ייתעיר

 

 

 
 ר הרשעה פלילית בדבר היעדלתצהיר  פחסנ

 זה(  נספחל שרה על נושאי המכ ואתות עלי המניכל ב את בנפרדים )יש להחת
 
 

הח" ת.ז./ח  מ אני,   ___________________ __ נ____ ____.פ.  וה__,  כח  ייפוי  בזה  רשאה  ותן 
ליוע ל ו/או  )עו"ד שרון שטיין  עיריית   ל שץ המשפטי  עיריית רהט  ע  (רהט  ית רהט  רייו/או למבקר 
  טה די הממתנהל על יה  יליהפלי במרשם  שמצו   ידע אודותייבו האני(, לעיין ולקבל ממר עאמר א)

 ל, ירושלים. אשטרת ישרצי של מהאר
 

השבים,   המרשם הפלילי ותקנות  לחוק  12ניתנים על פי סעיף  ה זו הרשאוכח ייפוי למען הסר ספק,  
 חוק זה.  , והתקנות שהוצאו מכח1981-מ"אשתה
 
 
 
 

 חתימה   __ _________ ך: _____ריאת
 
 
 
 
 

    ___________________ __ 
 אגידהתמת חות     

 
 

עם ההצעה  יחד    גישםהול  לעיל,   ד על יפוי הכח וההרשאה המצ"בישל התאג  חתימה  ימורשם  להחתייש  
 למכרז. 
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 11' טופס מס
 

 תעם מוגבלו נשיםת לאויושוויון זכוק  חפי -לע הירתצ
 
 

________ הח  אני   יי לע   כי  הוזהרתיש   רלאח_____,  _______  הספרשמ.ז.  ת  בעל ___  __"מ, 
  בכתב  מצהיר,  בחוק  בועיםקה  לעונשים  צפוי   אהיה  כן  שהאע  לא  אם  וכי,  האמת  תא  צהירלה

 . כדלהלן
 

 (."המציעלהלן ""מ ) עב____  _______________ב מניותבעל /נהלמ/ףכשות משמש אני .1
 
  ם מוגבלות, לאנשים ע  יותחוק שוויון זכו   ל  9להוראות סעיף  בהתאם  ה  ה תצהירי זעוש   אני .2

  הצעת  תשגמה  כחלק  זאת(,  "לותם מוגבויון זכויות לאנשים עשו  חוקלן: "הל ),  1998-נ"חתש
 "(.  מכרזה: ")להלן (2020) פרסום מודעות בעיתונות :ונניישע 14/2020כרז למ  המציע

 
-"חהתשנ,  לותוגבמ  עם  לאנשים  ות זכוי  ויוןשו  לחוק  9  סעיף  אותלהור  התאםב  הצהרה .3

1998 : 
 

 : להלן  האמורים מבין הרלוונטי ףעי הס  אתהמציעים לסמן  על .3.1
 

, בלותג מו  עם  לאנשים  כויותז  שוויון  לחוק  9  סעיף  וראותה :'א חלופה  .3.1.1
   . מציעת על החלו נןאי

 :וא
 

 לות, וגבות לאנשים עם מויון זכוילחוק שו  9סעיף    אותהור ':ב החלופ  .3.1.2
    .אותן מקיים  ואוה  מציעהעל   חלות

 
ת המשנה יך ולסמן בחלופומשלה  יש  -ל  לעי   3.1עיף  פה ב' בסשסימן את החלו   יעמצל .3.2

 להלן:  הרלוונטיות
 

 . עובדים  100-מ ת ופח  מעסיק יעמצה ': א פהחלו  .3.2.1
 

 :או
 

לפחו  001מעסיק    עמציה : ב' חלופה  .3.2.2 ל ת,  עובדים  מתחייב  נות פוהוא 
העבודלמנ משרד  הרוכ"ל  החברוחה  והשירותים  תיים ה 

יישובחינ  לשם חובותיות  סעיף  ל  ם  שווין  לחוק    9פי 
ובמי הצורך זכויות,  הנח   –  דת  קבלת   בקשר   ות ילשם 

 שומן.  ליי
 

 4.2 סעיף  ויללמי דגשים .3.3
 

  ווחה הר  עבודהה  משרד"ל  למנכ  לפנות   בעבר  ייבהתח   ציעשהמ  במקרה .3.3.1
לעיל(,    4.2.2ף  עיאה: ס( לעיל )ר2)  פהחלו   אותרהו  לפי  ברתייםהח  והשירותים

  הוא,  חלופה  באותה  רכאמו   התחייב   ואה   שלגביה  ותהתקשר   עמו  הנעשתכבר  ו
כ כנדרש ממנמצהיר  פנה  קו,  וי  חוב  הנחיותיבל  אם  לפי  תיוליישום    9סעיף  ו 
שו זכלחוק  לאנשויון  התשויות  מוגבלות,  עם    פעל   גם  הוא ,1998-נ"ח ים 

 . ןשומליי
 

את  סש   למציע .3.3.2 )ימן    תחייב מ  הוא(,  לעיל  4.2.2  סעיף ה:)רא  ללעי (2החלופה 
מתלהעבי העתק  משצהר  למנכ"ל  זה  והרווחה  יר  העבודה  ם  והשירותירד 

בתוך התקממו  ימים  30  החברתיים  תהיה  ש  ככל )  הי העירישרותו  עד 
 אמור(.  התקשרות כ
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  ם מטע  הרהצכה  אף   תיראה  א הי  מכך   לגרוע   מבליו,  חריותיובא  אישית   הינה  זו  הצהרתי  .4

 . וז הצהרה למסור  תיאו סמיךה  אשר, המציע
 

 .אמת  - יריתצה ותוכן  תימתיח   זו, שמי וזה כי מצהיר אני .8
 
 

 
____________ _ 

 ה / המצהיר  חתימת
 

 ישורא
 

____ הח"מ  יאנ עו"ד  מאשר/.רמ__  __ _,   ,_____ כ.  בזה  __ ת  ביום  התייצב/ י  ה  __________ 
מ ________בפניי  זיה___ר/גב'  אשר  עצמ/ה_____    רהשמספ.ז.  בתו/ה  תה 

  וכי   האמת  את  צהירלהה  / עליו  כיה  /יו שהזהרת  חרולא ,  יאיש  ןבאופ  לי  ________/המוכר/ת____
ה  /ירותצה  נכונות  את  ה/ אישר,  קבחו  הקבועים  ונשיםלעה  / פויצא  הת/ יהא  כןתעשה  /היעש  לא  םא
 .בפניי ועלי ה  /חתםו
 
 

_______ ______ 
 "ד עוה  ימתחת
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 12טופס מס' 
 ה כספית פס הצעטו

ליתר  ה ולצרף אותה  וסגורס למעטפה נפרדת  להכנייש  ת  פיהכס פס ההצעה  את טו]
ההצעה.מס לאחרטפהמע  מכי  רק  תפתח  הצעות  ה  הסף.  תנאי  יות פכס  בדיקת 

יש  .  ולה לא תיבדקוההצעה כ  הסף  ההצעה עלסילת  , יביאו לפוילשיצורפו באופן ג
 [ רייהאו להורידו מאתר העי  המכרז,כי  ד עם יתר מסמס ביח לוודא קבלת הטופ

 
  בודלכ

   יםזמכרועדת ה
 עיריית רהט 

 
 נ,ג.א.

 
 ( 2020) פרסום מודעות בעיתונות  14/2020 מס'כרז מהנדון:  

 
1. ____ הח"מ  ח.פ_____  ______ ___אני  _____________,  בע"מ  הצעה  .  בזאת  מגיש 

 .המכרז שבנדוןאי  בהתאם לתנ , ת רהטיריילע ם מודעות בעיתונותפרסול
 

הריני לאשר כי טרם מילוי הצעה כספית זו והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את   .2
ית למכרז, מסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעה הכספ רז עלהמכ

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

המכרז מסמכי  להמעודכנים  מנוסחים  להגשת    רבות,,  הנוגעים  הפרטים  ו/או  הנתונים  כל 
 במכרז.  ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה ההצעות הכספיות למכרז

 
ו/או התמורה הכספית   .3 זו  כי הצעתי  נשוא  הריני לאשר  ביצוע העבודות  עבור  לי  שתשולם 

ביצוע העבודות בהתאם למסמכי ה כל העליות הדרושות לשם  כוללת את    ז מכרהפרויקט, 
 ע בכל דין.  , לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוחוזהו/או ה ודכניםהמע

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

ועל פי כל   המעודכנים לשם ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי המכרז 
כול אלה  הוצאות  וכי  בין לותדין  פי    ,  על  הנדרשות  והפעולות  הפעילויות  כל  את  היתר, 

המכרז  הנ המעודכנים  מסמכי  הניהוליות  המחויבויות  את  פרויקט ,  )מנהל  וכו'(,    וספות 
עלוי דיווחים,  מערכת  וריכוז  הפעלת  תיאום  ארגון,  עלויות  ערבויות,  ביטוחים,  מנהלה,  ות 

   כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע העבודות ועוד.
 

 (:   ומשקלם היחסי ידי )לפי הרכיבים הבאים-ההצעה הכספית המוצעת עללהלן   .4
 

 ערבית המופץ באזור הנגבמודעה בעיתון מקומי בשפה ה פרסום .4.1
 

 מודעה לפי גודל )כולל מע"מ( מחיר המוצע ל  סוג מסד
  1/4  

 עמוד
  1/2 משקל 

 עמוד
עמוד  משקל 

 שלם
מחיר   משקל 

 ץ' לאינ
 משקל 

מודעת    .4.1.1
 מכרזים

 17% --- --- --- --- --- --- 

מודעת    .4.1.2
 דרושים

 17%  5% --- --- --- --- 

מודעה    .4.1.3
 אחרת 

 %10  4%  3% --- --- 

מודעת    .4.1.4
 כנון ת

 ובנייה

--- --- --- --- --- ---  4% 
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זולעניין   "טבלה  בנגב,  המופץ  הערבית  בשפה  מקומי  המופץ    –"  עיתון  עיתון  הנו 
ב העיר  באזור  בשבוע,  אחת  פעם  הבדואים  אר  לפחות  יישובי  )כולל  וסביבתה  שבע 

זורה הבדואית, ואשר היקף התפוצה  בתה, וכן, בפבאזור באר שבע(, באזור רהט וסבי
 עותקים בסוף כל שבוע.   5,000שלו הוא לפחות  

 
 פרסום מודעה בעיתון מקומי בשפה העברית המופץ באזור הנגב .4.2

 
 משקל  מחיר לאינטש )כולל מע"מ(  סוג המודעה מסד
 2%  ודעת "מכרזים" ם מפרסו  .4.2.1
 2%  פרסום מודעת "דרושים"   .4.2.2
 2%  פרסום מודעה אחרת   .4.2.3

 
זון  לעניי "טבלה  בנגב,  המופץ  העברית  בשפה  מקומי  המופץ  ה   –"  עיתון  עיתון  נו 

הדרום,   לפחות    ואשרבאזור  הוא  שלו  התפוצה  שבוע    20,000היקף  בכל  עותקים 
 (.ידיעות בנגב ואחרים)כגון: 

 
 ארצי יומיון פרסום מודעה בעית .4.3

 
 משקל  מחיר לאינטש )כולל מע"מ(  סוג המודעה מסד
 15%  ם" מודעת "מכרזיפרסום   .4.3.1
 15%  פרסום מודעת "דרושים"   .4.3.2
 4%  כנון ובנייה פרסום מודעת ת  .4.3.3

 
זולעניין   "טבלה  יומי,  ארצי  "ידיעות   –"  עיתון  הבאים:  העיתונים  מן  אחד  הנו 

היום "ישראל  "מעריב";  "הארץ";  "גלובס";  ג'רוזלם  "";  אחרונות";  פוסט"; 
 "כלכליסט"; 

 
לכלול גם פרסום המודעה בשפה ות בעיתונות הארצית יכול  ידוע לי היטב כי פרסום מודע .5

להערבית,   תרגומה  הערבכולל  העירייה(,  בה)  יתשפה  לדרישת  את תאם  לי  יש  וכי 
להאפ תקני  שרות  תרגום  הערולביצוע  בשפה  כאמור  פרסום  הגוכן,  בית,  בצע  הה ביצוע 

ידי כוללת גם  -ת עלמוצעהידוע לי כי התמורה  .  לנוסח מודעה שנמסר לידי בשפה הערבית
 .דעה לערביתתוכן המוגהת את התרגום וה

 
לעיל .6 ההצעה  את  למלא  עליי  כי  והודגש  לי  וקריאה,  הובהר  ברורה  מחיקות    בצורה  וללא 

    .ו/או תיקונים, בכתב יד או במכונת הדפסה
 

ו/או תיקון, כאמור, עליי לחתום )בהתאם לזכויות החתימה(    יקהידוע לי כי במקרה של מח .7
 ום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתי.   בסמוך למק 

 
ו/א .8 כי אי מילוי ההצעה הכספית במלואה  לי היטב  נתוניםהובהר  עלולה  ו השמטה של   ,

  .להביא לפסילת הצעתי זו
 

כי התמורה שתשולם    דוע י .9 כוללת מע"מ    תאם בהלי  לעיל, אינה  להצעה הכספית המוצעת 
 פי דין. -ד בהתאם לשיעורו עלוהמע"מ יצורף לה בנפר

 
ואזכה   .10 ובמידה  ועניין,  דבר  לכל  אותי  לעיל מחייבת  המפורטת  כי הצעתי הכספית  לי  ידוע 

ה נספח התמורה שבהליך  יהוו את  זה,  בנספח  והאמור  זו  הצעה  הנ"ל,  שייחתם    חוזהלפי 
 עמי. 
 

 ליותכל ותיבווהתחיי תרוהצה .11
 

ות או דרישות או  תביע   לנו כלו  ולא יהיבמסמכי המכרז  מים לכל האמור  אנו מסכי .11.1
נאי החוזה על מסמכיהם  תו/או    נאי המכרזשל ת   הטענות לעניין אי הבנה או אי ידיע 

 ונספחיהם. 
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 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  ייתעיר

 

 

 
מצהינ הנ .11.2 ישו  כי  המקו  לנ   רים,  את והיכן  הניסיו   צועי,הידע  לבצע  הפיננסית    ולת 

מסמ  ת והשיר ברשותנו  כרזהמ   כי עפ"י  ויש  והעובד ,  המקצועיים, האמצעים    ים 
 באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז. שירות למתן הים הדרוש

 
של  תחייבים מאנו   .11.3 באיכ ספק  גבוירות  מקצועיות הות  מיומנות,  הדורשת  ביותר  ה 

לנו  אנו מודעים לכך שקיב  אלו.ת  בדרישו  לעמודיכולתנו  ב  שישומצהירים    יוק רבדו
כל  ות  ר מסיבעיכוב או פיגולא זכות לטענת  שירות במועד, לן המת   יעצמנו להצע  לע

 ות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל. , לרבשהן
 

דרשים או  אנו נ  םתוקפם של כל האישורים והרישיונות לה  מור עלחייבים לשנו מתא .11.4
 קופת ההתקשרות. כל תך ות, למשהשיר צורך מתןל דרשנ
 

א שינוי ו/או  המכרז והכל בל  מראש לכל תנאי  כמה הס  וה עמנו מהוטמ  הצעה  הגשת .11.5
 תוספת. 

 
ל ה .12 הצריני  כי  מוגאשר  זו  שבעה  לאחר  אדקתשת  מסי  כל  המכר ת  הלרבות  ז,מכי    חוזה , 

ו  המצורף ה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו הפניי  חר אליו ישן, כל מסמך אמפרט, וכ הלו 
ביעה בכל  תטענה ו/או דרישה ו/או    ל כ  יל  יה, ולא תהכאמורקה ובחינה  מוגשת לאחר בדי

להנ במסמוגע  האמור  הבנת  וכחוסר  המכרז  מסמכי/י  יש  או  במ  אליהם  י סמכהפנייה 
 .  ראשליהם מ ע ז ואני מוותרמכרה
 
 

 ובברכה,רב בכבוד 
 

 
 
 
       

 מת המציע חתי
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 המציע אצל 
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 31ס' מופס ט
 

 ערבות ביצועתב כ
 
 כבוד: ל

 עיריית רהט 
 
 

 ______. ___________ : שם הבנק
   ________.____הבנק: ___ סניף

 .  ___________:  סניףהל  מס' טלפון ש
 . ___________: _ סניףה מס' הפקס של

 
 ____________ קאית מספר ___ערבות בנן: נדוה

 
1. ____ בקשת  ]ה__ __________לפי  מסס _  מרחוב  ___ ______י  זיהו   'פק[   ___

מ____ ]כתובת  )להלן:  מיקוד  כולל  הלא_________________  אנו  רב"ע"הנ[  ם  ערבי( 
עשרים  :  יםל )במי   ₪  20,000של  עד לסך    וזר לסילוק כל סכוםי חבאופן בלת   יכםכלפ בזה  
מאת    ("ותערבה"סכום  להלן:  )  (₪  אלף למ  נערבהשתדרשו  מס'  כבקשר    ו א  14/2020רז 
 שנכרת מכוחו.   הלחוז

די  יסם מפעם לפעם על  תפרא מהוכפי שכן,  רים לצד המחיר ערבות יהיה צמוד למדהום  סכ .2
 : ןאי הצמדה שלהל( בתנ"המדד")להלן:  הקסטיזית לסטטיכהלשכה המר

ה  על  י"יסוד"המדד  מדרבועניין  יהא  זו  __ ת  חודש  בתאריך  _____ד  שהתפרסם   _____
 ת. __________ נקודור בשיעו (,ך לכךמו)או בס ____________ 

תכם לפי  שם קודם לקבלת דריורסשפ   וןהאחר  המדד  ו יהאערבות זלעניין  "המדד החדש"   
 זו.  תערבו

 יחשב כדלקמן: צמדה לעניין ערבות זו י ההפרש .3
כ   י הצמדה בסכום השווה  ש הפר  סודי יהיו ומת המדד הילע  חדש עלהה  דדי המאם יתברר 

 במדד היסודי.  קחולי בסכום החילוט מוד ד היסדלמהחדש ד בין המד מכפלת ההפרשל
שתכם עד  יום הנקוב בדרכ י נשלם לכם את הססודהי   דד ך מהמנמו  ה ש יהימדד החדאם ה 

 הצמדה.  ם הערבות ללא כל הפרשיסכול
ד .4 הראשרלפי  יאתבבכונה  ישתכם  לא  )  וחר,  ממו  (5מחמישה  קימים  דרישתכם בעד  לת 

ב בדרישה,  והנק לכם את כל הסכום  ם  ו נשלנ א  לעיל, ת  המפורט  ואו בכתובתנ   בפקסימיליה
נמק את  ל תהיו חייבים  שרשי הצמדה, מבלי  הפ  ספת תובות בהער  םל סכויעלה ע  ובלבד שלא 

כלפיכםישתדר לטעון  ומבלי  כל  כם  הגנה  שיכולה  שטענת  בקשלנד  לעמוהי  לערב  חיוב  ר 
   .ר מאת הנערבה את סילוק הסכום האמולתחי   או לדרוש כלפיכם

כתב  כם דרישת  כיזאת,  ב  מובהר .5 מכוח  זב ער  לתשלום  לש  ה ות  שתהיה  וכי    יעורין,יכול 
ח כתב ערבות  מכוהתשלומים    ובלבד שסך כל  לדרישתכם כאמור,  תאם בה  צע ם יתבתשלוה

 .ותב ה על סכום הערזה לא יעל
ם על פי  ל העברה בנקאית לחשבונכשרך  ידנו על דל, יעשה על  לעי  3סעיף  ב  ורכאמ   התשלום .6

 דתכם עלעשויה על ידנו לפקו  המחאתכם או באמצעות הישם בדרכידו על  סרים שיימטהפר
 די. בלע ה דעתכםקול יפי ש

תהיה    זה   אריך ת  ולאחר   בלבד )כולל(    ____ ________   םתוקפה עד ליובזו תישאר    ערבות .7
כומבוטל  טלהב על  דרל  ת.  צר פי  ישה  זו  להתקבערבות  איכה  יאוחר  צל  ולא  בכתב  לנו 

 אריך הנ"ל.מהת
 ה או להסבה. בר ת להעניתינה נ א רבות זו ע .8

              
 בכבוד רב,  

 
  מ ע"ב ___ ____ ______ בנק __  

 
_ וחותמת  _____________________ ___ת של ה"ה י+ חותמת איש הפס זה חייב בחתימטו

 . ףהסני



 

 

 

 לעיון באתר : סום בעיתונותמתן שירותי פר : 14/2020 כרז  מ 
 (2397ללא  רת. גמס.  רכש/שירותים)
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 41ס' מ ופסט
 

 ון בנק פס פרטי חשבטו
 _____ __:____תאריך

 ד ולכב
 עיריית רהט )גזברות( 

 
 ג.א.נ,  

 ן בנקחשבו פרטי: הנדון
 

 "( הספק)"____  ____ ________________________ עסק: / פותשות /החברה ם ש
ביצוע  על  ודעה בת למשלוח הכתו

 ום:תשל
_____ עיר   ס'__מ' _______________רח

__________   __ טלפון _____וד ___ מיק _____  _ _____
 ______ __פקס _

 _____ ______ ____________________  פר עוסק מורשה:  סמ
_______  ______ף __ ____ מס' סנישם הבנק ________ ם:י לומרת תשק להעבבני הפרט

חשבון  ____ מס'  ___ _____ הבנק _____ כתובת
 ________ 

מת שיביחייהננו  שבמידה  בזה,  בום  כספיטעופקדו  באבחשם  ת  ההעברהבוננו  ת,  אי הבנק  מצעות 
 לגזברות עיריית רהט ללא שהות.  נחזירם

 
_____ ______ _____ _  ___ ___ ________ __ 

 ימה + חותמת תח םש
 

 עו"ד / רו"ח אישור
 

עו"דאנ _____   י  רו"ח  מ.ר/   __________ מר.   ____________ __  _________________ח' 
החתימה  מא כי  היל שר/ת,  חעיל  מא  משי  ורתימת  ________החתימה  "(,  ספק ה)"_____טעם 

 .ספקתימתם מחייבת את החו
 

 _____________ ______ ____ _____ _____ ___ 
 תאריך  תמת ו+ חתימה  ח

 
 

 הבנק אישור 
 הלקוח הנ"ל.   נק שלטי חשבון הברטים לעיל כפר את הפ יםשרהננו מא

 
 

 ___ ________  ________ ___ __ ______ __________ ______ ___ 
 חותמת הבנק  מת הבנק חתי ך תארי
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 51ס' מ ופסט
 

 בוטל
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 61ס' ופס מט
 

 ( /202014' מס)מכרז  הטר יתעירי  חוזהה על  חתימה טרם הזוכה תהצהר
 

 ________ הח"מ  _______ ת.__  _ __אנו  ת  __ ____ז.  .ז.  ו______________ 
_______  __כמורשי החתימה מטעמה של ______ ליה וים כמנהש/מש ______________ המ__

 בזאת כדלקמן:    שרים"(, מצהירים ומאהזוכה)להלן: "  ____ ח.פ. ________ע"מ ב
 
לאש .1 הור  הריני/ו  עלכי  הצ-גשה  הזוכה  מלעה  ידי    " ההצעה "  להלן:)  14/2020ס'  מכרז 

העיריבה  וכי  "(המכרזו" להודעת  ל יתאם   ________ מיום  ההפיה  הזוכה  צעה  ה  של 
 וא המכרז. בודות נש הע וכה לביצועכז  רהט ית רישל עיידי ועדת המכרזים -צה עלהומל

 
ו .2 להצהיר  למכרז  לאהריני/ו  הזוכה  של  ההצעה  כי  שה בהינה  שר  כפי  עלתוקף,  ידי  -וגשה 

שחלף   הזוכה בזמן  אין  הממוע  וכי  כה  גשתד  ההצעה  ל של  בההוו די  כלשהו  שינוי  עת  צת 
 ה לכל דבר ועניין. חייבת את הזוכיא מ , וה"להזוכה למכרז הנ

 
ידי  -ו עלסר הצהרות, המצגים והנתונים שנמוי בכל השינכי לא חל    אשרר ולהיהצי/ו להרינ  .3

ה  ו/או  הזוכה במסגרת ההצעה  הליך  והזוכה  במהלך  הצעיימתח מכרז,  בתנאי  לעמוד  תו  ב 
 ייגות. תר ועניין וללא הסדב לכל  גשה למכרז,הו, שכרזלמ

 
  חוזה המת  לחתיי  נאווה תימתי/נו על הצהרה זו שמהר כי במועד חת ולאשהיר  הצהריני/ו ל  .4

העי לבי בין  מביןרייה  מי  ו/או  הזוכה  הזוכה,  מי מ  ן  ו/או  זוכה  הזוכה  נוש  נהלי  י  אמבין 
שהו עם  כל  יניםניגוד עני  שלצב  במ  מצוי  המניות שלו, איננו  יבעלאו מי מבין מ/המשרה בו ו 

  ין ב  ו/או  ואין כל קשר בינן הזוכה  עובד עירייה,   ו עםו/א   ורו/או עם נבחר ציב  ת רהטעיריי
הזממנ מי   ו/א הלי  מביוכה  מי  ו/או  הזוכה  אצל  המשרה  נושאי  שלו,  ו  ן  המניות  מבעלי  מי 
אום  תיכל  או  יף ו/ישיר ובין קשר עק  רשן קתפו במכרז, ביהאחרים שהשת  םין המציעילב

 ו.שיתוף פעולה כלשה ו/או תתפים האחריםהמשבין ביני ל
 
ייח לה  אמורש  חוזהוה  ר כי העבודות נשוא המכרזו לאשר ולהצהייני/הר .5 בוצעו  תם מכוחו, 

ו  חיצוני שאינ  ה עות מנהל עבודקבלן משנה ו/או באמצת  ידי, שלא באמצעו-ופן ישיר עלבא
ו  עבודה ו/א ת מנהל ה זהואו בהעבודות ו/ ע  מבצות  י בזהדוע לי כי כל שינוי  לי. עובד שכיר ש

ך  ו איעש  (,קיפן חל)בין באופן מלא ובין באואו ספקי משנה  שנה  ני מבלהעברת עבודות לק
ומ בכתב  באמורק  ל ראש,  שינויים  פקודת  אשיחשי  חוזהצעות  הזוכה,  עם  תאושר  תם  ר 

 ירייה.  עבים גורמים המוסמכ וה חוזהאות הרבהתאם להו
 
י  רר כתב ו, והובהר כי אם ישמעות הצהרתי/נו זב מהיט  הרה לי/לנווב י הר כלהצהיהריני/ו   .6

זוהא בהצהרה  מד   מור  איננו  או  נכון  שבר  הד  ה וויהויק,  איננו  יסודית  ההפרה    חוזה ל 
  שייחתם עם הזוכה.  חוזהת ה א ועיריית רהט תהיה רשאית לבטל

 
 ______ _ ____ החתום ביום _   ה באתי/נו עלי ולרא

 
   

יע  הופ  _ _________ם  ביוכי  מאשר  הנני  
עו   _________ מר/גב'  בפני  "ד, 

מס  ת/ ושאנ   ________ _ _____   ' ת.ז. 
ולאחר  _____________ ו/ה  ל  תיסברשה, 

חתימתואת   ע/משמעות  לעיל,  ה  התצהיר  ל 
לומר את האמת וכי  יו/ה  על זהרתיו/ה כי  וה

צפוי/ הקב  הת/יהיה  בחוק  לעונשים  ועים 
אישר / תלא  אם   כן,  את/יעשה  ונות  נכ  ה 

 י.   תמ/ה עליה בפנוח  לתו/ה דלעיהרהצ

ביהנ  כי  מאשר  ___ני  הופיע  ____ ום   ___
מר/גב'  בפנ עו"ד,   _________ י 
מס  ת/ אנוש  _____ _________   'ת.ז. 

ול_____________ שה,  לו/ה  סברתי  אחר 
משמא לעיל,  ת  התצהיר  על  חתימתו/ה  עות 
אמת וכי  האת  עליו/ה לומר    זהרתיו/ה כיהו

לעונשים צפויהיה  ת/ ק  ובח   קבועיםה  י/ה 
כ  ת/יעשה  לא  אישר/אם  נכונן,  את  ות  ה 

 י ה עליה בפנעיל וחתמ/ ה דלהצהרתו/ 
   

 ד ________, עו"_______  ד "עו _,______________
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 17מס' פס  טו
 

 דם פס רישום מוקטו  :14/2020מכרז 
 הט  יית רמסור למזכיר עיריש ל םאת טופס הרישום המוקד]

 [13:00בשעה  2021ינואר  20ליום  עד
 

 לכבוד 
 חסן אבו אלמר עלי 
 עיריית רהט מזכיר 
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 14/2020 מכרז –שום מוקדם טופס רי  הנדון:
 ( 2020) פרסום מודעות בעיתונות

 
 המשתתף פרטי להלן,  בנדוןש זלמכר  תהצעו ציעהל להזמנה   6.2 בסעיף ורטלמפ  בהתאם

 
 _____. ______________________   שתתף:ם המש .1

 
 ____________________. _______     .:ח.פ./ז.ת. .2

 
 __________. ______ _____ ____ __  )משרד ראשי(:  כתובת .3

 
 ____. __ _____________ ___ _____   אשי: טלפון משרד ר .4
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 מסמך ב' 
 
 חוזהרייה לש העימ"ועי ראישו  
   
ז י מכרהחוזה הוא חלק ממסמכ  

החוזה   די  י-על   נבדקשפורסם. 
 מ והוא מאושר לחתימה. הח"

   
 __, עו"ד ___ ________   
   
 _______ ___ תאריך:  
 

 ודעות בעיתונות ם מפרסולמתן שירותי זה וח
 ( 14/2020)מכרז מס' 

 2021____שנת    דש_____ לחוערך ונחתם ברהט ביום _ שנ
 

 ית רהט עירי   : בין
 רהט 8רהט, ת.ד.  מסחרימרכז 

 מה: צעות מורשי החתימה מטעבאמ
 החשב המלווה ה, גזבר העירייה, עירייהראש 

 "( ןיהמזמאו ה"" ירייה הע" )להלן : 
 חד; מצד א

 ____ _______ ____ שם ______    לבין: 
 __ ____ח.פ. ______________
 __ ______ ___ מרחוב ____________

 ו: ימה מטעמבאמצעות מורשי החת
______________ ___________ 

 : "הספק"( להלן)
 מצד שני; 

 
תובה  עירייה מעוניינת ו/או נדרשת מעת לעת לבצע פרסומים שונים בעיתונות הכוה :הואיל

 "(; הפרסום)להלן: "
 

על  שיהיה אמון  גוף מקצועי  נדרשת העירייה לקבל שירותים משם ביצוע הפרסום  ול :והואיל
וה של  הביצוע  השונים  הפקה  להפרסומים  הנדרש  הסוג  בעיתונות  ,  עירייהמן  זאת 

בלבד  "  הכתובה  הפרסום)להלן:  מס'    "(שירותי  פומבי  מכרז  את  פרסמה  כך  ולשם 
 ; "(המכרז" או "הליךה)להלן: "  14/2020

 
 ידי ועדת המכרזים של עיריית רהט;-ו של הספק התקבלה עלצעתוה והואיל:

 
, לרבות, שירותי מן הסוג במתן שירותי פרסוםיר כי הינו מתמחה ועוסק  מצה  פק והס :והואיל

 ; ידי העירייה-הנדרש על 
 

ולפ :והואיל ביניהם  המשפטיים  היחסים  את  ולהסדיר  להבהיר  חפצים  את  והצדדים  רט 
   זה;    חוזה המוסכם עליהם ב 

 
 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 כללי  .1
 

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. זה המבוא לחוזה  .1.1
 

לגזור מהן פרשנות משפטית כלשהי,  .1.2 כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד, ואין 
 או כל פרשנות אחרות. 
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)  חוזהעל   .1.3 ההליך  הוראות  כל  יחולו  את  חוזה שזה  ויראו  אליו(,  מצורף  ראות  הו  זה 
 .   זה חוזהאלא אם שונו במפורש בזה,  חוזהההליך כחלק בלתי נפרד מ 

 
 ופרשנות   גדרותה .2

 
אותה המשמעות שניתנה להם במסגרת מסמך א' )ההזמנה  זה, יהיו למונחים    בחוזה  .2.1

   . המעודכנים  להציע הצעות( שצורפה למסמכי המכרז
 

העירייה  .2.2 מחויבת  בו  לפי    מקום  אחרת  פעולה  או  תשלום  והמועד  חוזלבצע  זה,  ה 
ועד מוכר )בין לפי דיני  לביצוע אותו תשלום או אותה פעולה חל ביום ששי, שבת או מ 

העסקים   ליום  כקבוע  המועד  ייחשב  ישראל(,  מועדי  לפי  ובין  המוסלמית  הדת 
 הראשון שלאחריהם.  

 
בנוסף .2.3 באות  זה  בסעיף  בסעי  ההגדרות  המופיעות  הלהגדרות  של  שונים  , חוזהפים 

 מהן. ות ואינן גורע
 

   סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .2.4
 

אי   .2.4.1 או  סתירה  של  מקרה  כלשהי  בכל  הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  התאמה 
סדר   של  אחרת  קביעה  ובהעדר  החוזה,  את  המהווים  השונים  במסמכים 

 מכים כמפורט להלן:  בין המססדר העדיפות זה, יהא  חוזהבהעדיפות 
 

 ; עבודההזמנת  .2.4.1.1
 ההזמנה להציע הצעות;  .2.4.1.2
 זה; זהחו .2.4.1.3

 
א  כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הב

   .אחריו
 

סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות  ספק  גילה ה  .2.4.2
אחרת  הוראה  לבין  ה  ,החוזה  שהיה  של  ספק  או  הנכון  בפירושם  מסופק 

  ספקל  דעהמסר הונציג מטעם העירייה  ל חלק מהם או ש הוראה, מסמך או כ
ה אין  כהלכה את החוזהספק  שלדעתו  אזי  מפרש  ה,  למנה ספק  יפנה  ל  בכתב 

יית שיש    ן והמנהל  הפירוש  בדבר  הצורך,  לפי  תכניות  לרבות  בכתב,  הוראות 
 לנהוג לפיו.  

 
 חוזה מהות ה  .3

 
כי הנה רשות   .3.1 לעת  פי ד-מקומית שהוקמה עלהעירייה מצהירה  נדרשת מעת  וכי  ין, 

ת הכתובה, לרבות, בנושאים ו/או תחומים המוטלים ונוביצוע פרסומים שונים בעית 
 פי כל דין. -עליה על

 
מסגרת בלבד וכי מתן השירותים יהיה    חוזהזה הנו    חוזההסר ספק מובהר כי    מעןל .3.2

העירייה של  לצרכיה  ובכפובהתאם  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  ת,  של  לקיומם  קציבים  ף 
 . מתאימים

 
לפי   .3.3 כדי    חוזהאין בהתקשרות הצדדים  ות התחייבות מצד העירייה לביצוע  להו זה, 

פרסומים של  מסוימת  או  מינימאלית  מסוג    כמות  ובין  כללי  באופן  )בין  כלשהם 
 כלשהו(. 

 
הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה  .3.4

ידי  -זמנות העבודה שיוצאו בפועל אל המציע שהצעתו תיבחר עלבכל הנוגע להיקף ה
 ה.    רייהעי
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תקשרות נוספת  בהעירייה  זה כדי לחייב את ה  חוזהשאין בפק מצהיר כי ידוע לו  הס .3.5
הס פי  פק  עם  על  ההתקשרות  וכ   חוזהמלבד  כי  זה,  תה ן,  רשאיעירייה  לקבל    תהיה 

שירו מספקי  הפרסום  לשירותי  דומים  זה,  שירותים  בתחום  אחרים  בתקופת  הן  ת 
 . זה חוזהלאחר תום תקופת הן זה ו חוזה

 
די  י-זה יחולו גם על פרסומים שיבוצעו על   חוזההסר ספק, מובהר כי הוראות    מעןל .3.6

 .  הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט
 

 פק יבויות הסהתחי  .4
 

ומצהיר  הס .4.1 מתחייב  שידרשו  יספק  כי  פק  הפרסום  שירותי  כל  יד את  העירייה על    י 
ב  ה   חוזהושהוסכם עליהם  על  של  מו  ועד למועד סיו  חוזהזה, החל ממועד החתימה 

 . חוזהה
 

בהס .4.2 העירייה  עבור  יטפל  הכתפק  בעיתונות  לפרסום  מודעות  בסוגי  ערבית  ובה, 
מובהר, כי מתן השירותים מכוח להליך.    12מס'    טופסבובעברית, בהתאם למפורט  

כו  חוזה על זה,  שיידרש  )ככל  הערבית  לשפה  המודעה  תרגום  את  גם  ידי  -ללים 
 מן העירייה בשפה הערבית. רו העירייה( ו/או ביצוע הגהה לפרסומים שיימס

 
מאמציספק  ה .4.3 מיטב  את  להפעיל  בזאת  של  ען  למ ו  מתחייב  האינטרסים  קידום 

 שמירה על אינטרסים אלה.כדי תוך עירייה, והכל  ה
 

בצע  יזה ו   חוזהלפי  ו  אחר כל ההתחייבויות החלות עלימלא  ימתחייב בזאת כי  פק  הס .4.4
 בנאמנות, במהימנות ובמקצועיות.  ואת עבודת 

 
המצהספק  ה .4.5 כי  בזאת  מטעמוא  יר  מי  הסו/או  העירייה  מן  קיבלו  על ו  מקיף  בר 

ממנ שירותי   הנדרש  וכי  הנדרשים,  לו  הפרסום  ומספיק  של  ו  מובן  ביצועם  לשם 
 . עירייהשירותי הפרסום בהתאם לדרישות ה 

 
 . ברמה גבוההולאוג להדפסתן להפיק את המודעות פק מתחייב  הס .4.6
 
, עד  עירייהלאישור היעביר את המודעות    ספקידי העירייה, ה-ככל שהדבר יידרש על .4.7

פעלה העירייה  .  עד האחרון למשלוח הפרסום לדפוספני המושעות ל  24  -ולא יאוחר מ
 תשיב אותה לספק.  דעה ועל כל מובהתאם להוראות סעיף זה, העירייה תחתום  

 
פי ההנחיות שיועברו אלי פק  הס .4.8 על  ולהדפיס את המודעות  ידי  -ו עלמתחייב להפיק 

 .  עירייה וסמלהולכלול בכל אחת מהן את שם ה   ייההעיר
 

מתחייב  ה .4.9 בעיתונותבדייקנ  לבצע ספק  המודעות  פרסום  לשם  הדרוש  כל  את  . ות 
   ות עבודה פרטניות. המועדים לביצוע הפרסום כאמור יימסרו במסגרת הזמנ 

 
שיעסקו בביצוע שירותי הפרסום    וו/או מי מטעמ  ומצהיר ומתחייב כי עובדיפק  הס .4.10

 ים מקצועיים ומיומנים בביצוע שירותים מסוג זה.ובד יהיו ע
 

הינ פק  הס .4.11 כי  אמצהיר  בלעדי  ו  באופן  לשם חראי  הנדרשות  הפעולות  כל  את  לבצע 
ת ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  ביצוע יעיל ואיכותי של שירותי הפרסום, לרבו

נים  יתוכל החומר הנדרש לעהעיצוב הגראפי, הפקה ברמה גבוהה ואיכותית והעברת  
 השונים.  

 
על  עירייה  ולדווח ל לו,  שתורה  ו/או מי    עירייהמתחייב לקיים קשר קבוע עם ה פק  הס .4.12

הפרסום.  מתן  התקדמות   הספק שירותי  זה,  בסעיף  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
כי   היטב  לו  ידוע  כי  מן  מצהיר  משמעותי  הנם  כחלק  ממנו,  הנדרשים  הפרסומים 

)בעיקר, -ובות המוטלות עליה עלח חפרסומים שהעירייה נדרשת להם מכו פי דין 
לידי   ולעירייה שמורה  בתחום המכרזים(, ימסור  כי הספק  לדרוש  הזכות המלאה 

 כאמור.העירייה באופן מיידי העתק מצולם או סרוק של הפרסומים 
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ל .4.13 המנהל    חוזה הצדדים  של  מינוי  על  מופקדת  תהיה  הסוכנות  כי  מסכימים  זה 
הפרסום   פרוייקט  על  ידי    חוזה פי  על  האחראי  על  אושרה  שזהותו  לאחר  וזאת  זה 

 אמור יעשה בכתב ויכלול את הסכמת הצדדים.שינוי במינוי ה  המפרסם. כל
 
 סודיות    .5

 
כי  ה ומתחייב  ש ספק מצהיר  מידע  לידיכל  עליגיע  העירייה  עם  עקב קשריו  זה,    חוזהפי  -ו 

ישמר כמידע סודי,  , יפעילות של העירייהאשר מתייחס לתחום ה  ולרבות מידע שיוכן על יד 
נתונים אישיים של תושבים או  ם,  לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, סודות מקצועיי 

 קרי שיווק, שירותים ומוצרים. מחעובדי עירייה או נבחרי ציבור, הליכים פנימיים, 
 
 זכויות יוצרים, מוניטין וסודות מסחריים  .6

 
ידי ה .6.1 על  שייערך  חומר  בכל  היוצרים  זכויות  שירותי הפרסום כחלק ממתן    ספקכל 

היה ילא  ספק ים מסכימים בזאת כי ההצדד  עירייה.הבלעדי והמלא של ה ה יהיו קניינ
הרשות שימוש בהם, אלא ו לא /ו  זכויות היוצריםכל צורה שהיא בלהשתמש ב  רשאי

 . עירייהבהסכמה מפורשת ובכתב של ה
 

ים ו/או כל זכות  וצרהי   כל זכויותעירייה תהיה בעלת  הצדדים מסכימים בזאת כי ה .6.2
ה בכל  דין  פי  על  המוקנית  שהוא  סוג  מכל  שיאחרת  ממתן  תוצרים  כחלק  וכנו 

ל טקסט אומנותי,  ת אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, כזה, לרבו  חוזההשירותים לפי  
חומר  וכל  תצלומים  סיסמאות,  מאמרים,  ג'ינגלים,  לחנים,  ועיצובים,  גרפיקה 

 פרסומי אחר.   
 

יהיה .6.3 לא  ו/או  אי  רש  הספק  צמצום  ו/או  הוספה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל  לבצע 
 .ידי העירייה או עבורה-יוכן עלר פרסומי שהרחבה, בכל חומ

 
כי הס .6.4 בין הצדדים  במפורש  ה פק  מוסכם  הנתבע  כל תביעה שתבוא  יהיה  לגבי  יחיד 

ה זכויות  הבטחת  מאי  בעירייה  כתוצאה  ה  חוזהכאמור  וכי  תהיה  זה  עירייה 
 ה לזכות כלשהי שתבוא מצדדים שלישיים. ביע ל תמכ תמשוחרר

 
 הזמנת עבודה ואישורה  .7
 

יבצע פרסומים כלשהם, אלא על בסיס הזמנת עבודה בכתב שתשלח אליו  הספק לא   .7.1
תהיינה    48לפחות   העבודה  הזמנות  הפרסום.  להיות  אמור  שבו  המועד  טרם  שעות 

 ממוספרות.  
 

דל המודעה, השפה בה  גו  ,תוכן הפרסום,  הזמנת העבודה תכלול את מהות הפרסום .7.2
הפרסום את  לבצע  הנדרש  נדרש  הפרסום  היקף  את  אחרת .  וכן,  ייאמר  לא  עוד  כל 

ל הרכש של עיריית רהט  ידי מנה-לספק, הספק יפעל בהתאם להזמנות שייחתמו על
 ידי מזכיר העירייה.  -ו/או על

 
העירייה,   .7.3 הנחיות  את  תואם  שיהיה  באופן  הפרסום,  את  לערוך  הספק  של  מחובתו 

הפרוכן טרם  ניסוח  תיקוני  ו/או  הגהות  לבצע  בפועל.  ,  פרסוסום  של  פרסומו  ם אי 
 .  זה חוזהמסוים במועד האמור בסעיף זה, יהווה הפרה יסודית של 

 
הפרסום,   בכל .7.4 של  הנכון  תוכנו  לגבי  הספק  של  בליבו  ספק  מתעורר  שבו  מקרה 

 מחובתו להפנות את תשומת לבה של העירייה לספיקות כאמור.  
 
מימשה  ם טרם משלוחו לעיתון.  הזכות לדרוש מן הספק לעיין בנוסח הפרסו  ייהלעיר .7.5

זכותה  ה את  לפחוזו,  עירייה  העירייה,  לאישורה  הסופי  הפרסום  נוסח   24ת  יועבר 
 שעות טרם המועד של הפרסום כאמור.  

 
בגין הזמנות עבודה שבוצעו שלא  .7.6 העירייה תהיה רשאית שלא לאשר תשלום לספק 

 ת סעיף זה. ראובוצעו בהתאם להו
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 התמורה ותשלומה  .8
 

זה, תהיה בהתאם למפורט   חוזהם נשוא  יהיה הספק זכאי בגין השירותי  התמורה לה .8.1
 . ליךלה 12 טופס מס'כבהצעת הספק שצורפה 

  
 פי דין.  -, והמע"מ יצורף אליה בהתאם לשיעורו על כוללת מע"מאינה התמורה   .8.2

 
עירייה דרישת תשלום, אשר  ר ל , הספק מתחייב להעביעד לחמישי בכל חודש קלנדרי .8.3

הפרסומים   כל  את  בפועלתכלול  ליום  שפורסמו  הקלנדרי    עד  החודש  של  האחרון 
 "(. דרישת תשלוםשחלף )להלן: "

 
 צרף לכל דרישת תשלום את האסמכתאות הבאות: הספק י .8.4

 
 חשבונית מס ערוכה כדין;  .8.4.1

 
במהלך   .8.4.2 אליו  שהופנו  העבודה  בדרישהזמנות  כלולות  ואשר  שקדם  ת  החודש 

 תשלום;. ה
 

 ידו )ככל שהללו לא נמסרו לפני כן(;-העתק הפרסומים שבוצעו על  .8.4.3
 

ב  .8.5 הוגשו  שלא  תשלום  דרישות  הספק  לידי  להשיב  רשאית  תהיה  התאם  העירייה 
לאמור לעיל ו/או לעכב תחת ידיה את הטיפול בדרישת תשלום מסויימת עד לאחר  

 זה.   חוזהת לפי קבלת כל האסמכתאות הנדרשו
 

 . ידי העירייה. -ימים מן המועד שבו תאושר על  30תשולם בתוך  לוםכל דרישת תש .8.6
 

ה  .8.7 מתן התמורה  בגין  האפשריות  וההוצאות  העלויות  כל  את  וכוללת  סופית    ינה 
בהם הכרוך  ועניין  דבר  וכל  הפרסום  תמורה  שירותי  לכל  זכאי  יהיה  לא  והספק   ,

 . נוספת, לרבות, מצד שלישי כלשהו
 

זכות  פק  יום ההתקשרות ביניהם לא מקנה לסי סמוסכם ומוצהר על ידי הצדדים כ .8.8
 ום כלשהו. כלשהי לתבוע את הקדמתו של תשל

 
 וסיומו  חוזהתקופת ה  .9

 
חודשים לאחר מכן    12למשך  פו במועד חתימתו ויישאר בתוקף  זה ייכנס לתוק   חוזה  .9.1

 ."( חוזהמועד סיום ה )להלן: "
 

ות, ולהביא  קשרלעירייה בלבד, שיקול הדעת הבלעדי והיחידי לקצר את תקופת ההת .9.2
די מתן הודעה בכתב י-זה לכדי סיום מבלי שהדבר יהווה הפרה מצדה, וזאת על  חוזה 
זו של העירייה,  )שלושים( ימים מרא   30בת   ש. על הספק לקחת בחשבון את זכותה 

 זה.   חוזהך קיומו של בבואו להתקשר עם צדדים שלישיים בהסכמים לצור
 
והי .9.3 הבלעדי  הדעת  שיקול  בלבד,  תקופת חידלעירייה  את  לעת  מעת  להאריך  י 

 הזמנה להציע הצעות למכרז.  ב וזאת בהתאם לאמור זה,   חוזהההתקשרות מכוח  
 

לפי סעיף זה, מתחייב הס  מימשה פק להמציא לעירייה הארכה  העירייה את זכותה 
וזאת   להלן(,  )כהגדרתה  הבנקאית  הערבות  של  של  )לתקופה  חודשים 3שלושה   )  

 שרות בין הצדדים.  התקלאחר למועד הצפוי לסיום ה 
 

של   .9.4 סיומו  ה  חוזהעם  של  סיומו  עם  ומיד  הסור,  כאמ  חוזהזה,  להעביר פק  מתחייב 
את  על ו/או  הכל  ירייה  שבפיקהרכוש  זכויות  ו/או  ברשותו  וחחומרים  ו ו/או 

 . עירייהוהקשורים לשירותי הפרסום של ה
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לכדי    זה  חוזהעירייה תהיה רשאית להביא  הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי ה .9.5
 ם:  בכל אחד מהמקרים הבאיסיום באופן מיידי וללא צורך הנימוק נוסף, 

 
ו/או  הס .9.5.1 יפורק  ו/או  פק  קבוע(  או  )זמני  מפרק  לו  כלל  ימונה  על  נכסים  כונס 

ו/או ימונה לו נאמן ו/או מנהל מיוחד, או שתוגש בקשה למינוי כאמור    נכסיה 
 .ימים  60והיא לא תוסר בתוך  

 
זה ללא אישורה של העירייה,    חוזהפי  -זכויותיו על  את  הספק הסב או העביר .9.5.2

 . פקי המניות של הסהשותפות או בבעל ב חל שינוי בהרכו/או ש 
 

יום מקבלת דרישה    14שלא תוקנה תוך    פקזה על ידי הס   חוזהכל הפרה של   .9.5.3
 כאמור.  לתקן את ההפרהן העירייה  מבכתב 

 
 מים כלשהם. הספק איחר במשך שלוש פעמים בביצוע פרסו .9.5.4

 
 טוח בי .10

 
ידאג  ה .10.1 פעילותספק  את  מתאימה,  חוזהנשוא  ו  לבטח  הביטוח  בפוליסת  ולל כ  זה 

לשון  פול תביעות  מפני  פוליסה  ג',  צד  תביעות  מפני  מקצועית  אחריות  ביטוח  יסת 
גוף ורכוש וביטוח הפקות והכל בסכומים וכקביעתו של שמאי   הרע, פוליסת ביטוח 

 חברת הביטוח. 
 

בכל תקופת   -במידת הצורך דמי השתתפות עצמית ו  –את דמי הפוליסה פק ישלם  הס .10.2
 יטוח למפרסם במידה וידרוש זאת.  הב סתואף תציג את פוליזה  חוזה

 
שיתאימו   .10.3 מנת  על  הביטוח,  פוליסות  בנוסח  שינויים  לדרוש  רשאית  תהיה  העירייה 

 זה.  חוזהלסיכון הנובע מ
 

 ערבות בנקאית  .11
 

, וכתנאי לחתימת העירייה על  זה  חוזהלהבטחת ביצוע מלוא חיוביו של הספק עפ"י   .11.1
בנקאית בנוסח שצורף למסמכי ההליך  ערבות    זה, הספק יפקיד בידי העירייה  חוזה

 "(.הערבות הבנקאית)להלן: "
 

ההתקשרות   .11.2 סיום  לאחר  חודשים  שלושה  למשך  בתוקף  תהיה  הבנקאית  הערבות 
 זה.     חוזהמכוח 

 
זה, הספק    חוזהפי  -לת עידי העירייה הזכות להארכת תקופת ההתקשרו-מומשה על .11.3

תום המועד המוארך של    ה לאחרלמשך שלושיאריך את תוקפה של ערבות הבנקאית  
  7זה, והוא לעירייה כתב ערבות כאמור )ערבות חדשה או כתב הארכה( בתוך    חוזה

תקופת   הארכת  בדבר  העירייה  הודעת  את  לידיו  קיבל  שבו  המועד  מן  ימים 
 ההתקשרות.  

 
יה את כל  זה, ותעניק לעירי  חוזה תהווה הפרה יסודית של    זה,אי קיום הוראות סעיף  

ו/או  -ם עלמוענקיהסעדים ה זה, וכן, את הזכות לחלט באופן מיידי   חוזהפי כל דין 
 ידה, ללא צורך בכל התראה נוספת.  -את הערבות הבנקאית המוחזקת על

 
ה,  ז  החוז למען הסר ספק מובהר כי אם הספק יפר התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י   .11.4

הערבות את  לממש  רשאית  העירייה  או    תהא  כולה  לגהבנקאית,  מבלי  רוע  חלקה, 
 זה ו/או כל דין.  חוזהמכל סעד נוסף שלזכותו עפ"י 

 
מימשה העירייה את זכותה בהתאם להראות סעיף זה, מתחייב הספק להמציא לידי 
הקבוע  הבנקאית  הערבות  לסכום  משלימה,  או  חדשה  בנקאית  ערבות  העירייה 

 ית.שבו חולטה הערבות הבנקאימים ממועד  7י ההליך, זאת בתוך  סמכבמ
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תוקפ .11.5 לחידוש פקע  הספק  וסירב  כלשהי,  מסיבה  וזאת  הבנקאית,  ערבות  של  ה 
חלופית או  חדשה  ערבות  של  להפקדתה  או  לעיל  הערבות  הנקוב  שבמועד  או  לא  , 
של  ית  יהווה הדבר הפרה יסודהאריך במועד ערבות בנקאית שמומשה כאמור לעיל,  

 זה.   חוזה
  

 איסור הסבה  .12
 

כי   .12.1 ומאשר  מצהיר  נשוא  הספק  על  חוזההשירותים  יסופקו  אישי,  -זה  באופן  ידו 
על המועסקים  עובדים  לספק  -באמצעות  במפורש  עליו  נאסר  כי  היטב  לו  וידוע  ידו, 

 באמצעות מתווכים או קבלני משנה. 
 

מכוח   .12.2 זכויותיו  את  להעביר  ו/או  להסב  רשאי  יהיה  לא  שלישי  ז  החוז הספק  לצד  ה 
ובין  כלשהו,   מלא  באופן  זה,  בין  סעיף  לעניין  חלקי.  ממניות    25%העברת  באופן 

 הספק ו/או זכויות הניהול בספק, תהווה הסבה או העברה של זכויות כאמור. 
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הספק לשעבד לטובת בנק מסחרי מורשה  .12.3
לת זו בלבד(, וזאת לצורך קבזה )וזכות    חוזהוח  כדין, את הזכות לקבלת הכספים מכ

 אשראי בנקאי. 
 

זה, ובלבד שלא יהא בכך כדי    חוזהה רשאית להסב את זכויותיה מכוח  העירייה תהי  .12.4
   זה.  חוזהלפגוע בזכויות הספק לפי  

  
 שונות  .13

 
מכל סוג שיתגלעו בין הצדדים, לא יהוו עילה לאי קיום  ו/או מחלוקות  חילוקי דעות   .13.1

מכוח הזמנת רכש או    לעיכוב בביצוע התחייבויותיוהספק או  שהי של  כל  התחייבות 
   זה.  זהחולפי 

 
ע"י  אחר  מסמך    כל .13.2 שיוכן  אחר  חומר  במסגרת  הספק  ו/או  מטעמו  מי  מתן  ו/או 

לפי   בבעלותמגנטית  במדיה  לרבות,  זה  חוזההשירותים  יהיו  והיחידה  הבלעדית    ה , 
שה  בין  הכנתם,  תחילת  ממועד  החל  העירייה  טרם לוש של  שזו  ובין  הכנתם  מה 

והעירייה   זכאיתהושלמה,  ע   תהיה  בכל  בהם  הבלעדי  להשתמש  דעתו  שיקול  לפי  ת 
 זה מכל סיבה שהיא.  חוזהלצרכיו, והכל אף אם יבוטל  

 
ו/או זכות קיזוז    עיכבון   זכות  תהיה  לאספק  ל   כי  בזאת  מובהר,  ספק  כל   הסר  למען .13.3

שה סוג    לחוק   5  סעיף  והוראות,  הז   הוזבח  הקשור  אחר  עניין  בכלאו  /ווא  מכל 
 לא   1973-"גתשל (,  כלליחלק  )  החוזים  לחוק  53  וסעיף  1974-"ההתשל,  הקבלנות

 הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  ספק. ל ביחס יחולו
 

ע" .13.4 בזכויות  בשימוש  איחור  ארכה,    העירייהי  שום  כויתור,  יתפרש  ולא  יחשב  לא 
אם, ורק אם, ניתנו במפורש מראש ובכתב, ותחולתם  לא  א   הנחה, הסכמה או הודעה,
 בע בכתב.ונפקותם רק מהמועד שנק

 
מי    למרות .13.5 או  העירייה  כנגד  מטעמו  מי  או  לספק  שיש  תביעות  דין,  בכל  האמור 

שנ שלוש  בתום  יתיישנו  זה,  חוזה  עם  בקשר  העילה.  מטעמה,  היווצרות  ממועד  ים 
הק ההוראות  את  המשנה  הוראה  הנה  זו  תשי"ח  עותבוהוראה  ההתיישנות,  -בחוק 

1958 . 
 

מ למנוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  שלישי  ל הספק  אין  צד  הודעת  העירייה  כנגד  הגיש 
בתביעות שהוגשו נגדו בקשר עם חוזה זה, אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרת 

 לפי סעיף זה. 
 

 החתימה מטעם העירייה.   מורשיידי -זה ייכנס לתוקפו עם חתימתו על חוזה .13.6
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זה הוקנו או ניתנו    חוזהפק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת שבס   רלהסי .13.7
 הדבר יבוא  , לא  הספקעירייה תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כלשהם כלפי  ל

ו לעירייה לפי כל דין, לרבות חוק  לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים וגם /או שיעמד 
חוזה( הפרת  בשל  )תרופות  -ה " תשלההקבלנות,    חוזהחוק  ו  1970-תשל"א   החוזים 

הבלע1974 דעתה  שיקול  עפ"י  תוכל,  והעירייה  כנגד  ,  לנקוט    תרופה   בכלהספק  די, 
 . לנכון שימצא כפי כוחאו /ו  סמכותאו / ו סעדאו /ו

 
בחתימת    חוזה .13.8 ומראש,  בכתב  אלא  לשינוי  ניתן  לא  של    מורשיזה  כדין  החתימה 

 הצדדים.
 

 זה יחול הדין החל במדינת ישראל.   וזהחמובהר כי על   הסר ספק כל ספק,  למען .13.9
 

  ידון , ביטולואו /ו  הפרתו, קיומו, כריתתו לעניין  לרבות, זה חוזה עם בקשר  סכסוך כל .13.10
  מושבו   מקום  ואשר ,  בסכסוך  לדון   יניתעני   מבחינה  המוסמך  המשפט  בבית  ורק  אך

 . בלבדשבע -באר בעיר הוא
 

 כתובות והודעות  .14
 

 . חוזהיע במבוא למופזה הן כ חוזהדים לצורך כתובות הצד .14.1
 

ל  חוזהכל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ה .14.2 מעט הודעות שיש לרשמן  זה, 
 ביומן העבודה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: 

 
משלוח מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו   .14.2.1

לי כמגיעה  מזמן מסיאת ההודעה  ימי עסקים  כעבור שלושה    רתה עדה 
 בדואר.  

 
ליעדה  .14.2.2 כמגיעה  ההודעה  את  יראו  ואז  פקסימיליה,  באמצעות    משלוח 

 בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוחה.
 

 במסירה ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.   .14.2.3
 
 
 

 ם:לראיה באנו על החתוו
 
 
 

 ספקה  הט ית רעירי
רהטבאמצעות   עיריית  גזבר ראש   ,

 וה.מלוהייה  והחשב העיר
ה"ה  מבאמצעות    מטעמו  החתימה  ורשי 

___  _ __ .ז. _____ת________  ________ 
 _______.  __ __ ו______________ ת.ז.  

 
עו"ד,  ____________  הח"מ,אני    _

כי  מא נח  חוזהשר  בשם  זה  ריית  עיתם 
 .בשמהשים לחתום ידי המור-רהט על

  
__________, עו"ד, מאשר  הח"מ, ___ אני  
ורשים  ע"י המ ספקם הבש זה נחתם החוז כי 

 זה.  חוזהלחתום בשמו על  
   

 _, עו"ד ____________  "ד וע ________, _____ 
   

 _____ __________ תאריך: __   _____ __ _______ ריך: ___תא
 

 
 


