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 למכרז  זמנה להציע הצעותה
 
 ת וכלליהוראות  .1

 
 הזמנה להציע הצעות למכרז  .1.1

 
1.1.1. " )להלן:  רהט  להמתכבדת   ("העירייהעיריית  במקביל  בזאת  זמינכם, 

נוספי גורמים  של  ללהזמנתם  הצעות  להציע  שם,  רכבים  ל  אספקה  שלושה 
 .   עותהצ להציעכמפורט להלן בהזמנה זו  (, והכל "רכב הכלי " :הלן)ל  תפעוליים

 
 (.2021 ייצור נתשחדשים )יו יהזה, בהליך  הכלולים כל הרכבים  .1.1.2

 
להלן, .1.1.3 שיפורט  הה  כפי  בידי  הנתונה  אופציה  כולל  זה  לרכליך  וש  עירייה 

ה )או להצעות הזוכות(,  ההזמנה להצעאת  הוצהחודשים שלאחר    12במהלך  
 ר. מאוש תקציבכפוף לקיומו של , ברכבים נוספים מכל סוג, והכל 2 -עד ל

 
 רות הנדרש השי מהות .1.2

 
לאפשר   .1.2.1 הוא  זה  הליך  רהט  מטרת  רכבים  לרכוש  העירייה  לעיריית  שלושה 

, והכל  של הרכביצרן  לאחריות ה ובהתאם    בסיסיתברמת הגימור ה)  תפעוליים
שמפור שלכפי  היבואן  באתר  )למעהרכב(  ט  תוספות  ללא  איתו,  מערכת  .  רט 

 :  לקמןד , כ(ם למפורט באתר היבואןאתראה להלן(, בה
 

העיר .1.2.1.1 פני  לשיפור  לאגף  תפעולי  ")להלן )שפ"ע(  רכב  הרכב  : 
 : אשר יהיה מאחד הדגמים הבאים: "(שפ"עעד ליוהמ

 
 ;adventure A/T, אוט', ליטר 2.4, (4על  4) טויוטה היילקס

 
 ; Dakar SE, אוט', ליטר 2.2, (4על   4יטון )ובישי טרצימ
 

 ;LS premiumאוט', , ליטר 1.9,  (4על   4) D-MAXאיסוזו 
 

ל .1.2.1.2 תפעולי  הו לקמח רכב  ")להלןריה  ניטרות  המיועד הרכב  : 
 : אשר יהיה מאחד הדגמים הבאים "(טרינרוול

 
)קאבינה    active A/T, אוט',  ליטר  2.4,  (4על    2)  טויוטה היילקס

 ; ה(כפול
 

טר צמי )ובישי  אוט',  ליטר  2.2,  (4על    2יטון   ,Instyle    קאבינה(
 ה(; כפול

 
 כפולה(;  בינה)קא +LSאוט', , ליטר  1.9, (4על   2)  D-MAXאיסוזו 

 
ל .1.2.1.3 תפעולי  ורכב  בטחון  ")להלןחירום  אגף  המיועד הרכב  : 

 : אשר יהיה מאחד הדגמים הבאים "(טחוןיבל
 

 ;GLX 2 tone, אוט', ריטל  1.0, (4על   4), סוזוקי ויטארה טורבו
 

  LX, אוט', ליטר 1.46(, 4על  4קי ג'ימיני, )סוזו
 

 .  classicליטר, אוט',  1.6(,  4על   4) XVסובארו 
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ומודגש, כי בכל מקרה )בשל נפח המנוע וההספק שלו(, ועדת המכרזים    מובהר .1.2.2
)מבין הדגמים שפורטו   ולדגם של  תיתן עדיפות לדגמי טויוטה היילקס  לעיל( 

סוזוקי ג'ימיני )מהדגם דלעיל(, והיא תהיה רשאית, לקבל הצעה כספית עבור  
י ג'ימיני )לפי העניין(, אפילו שהן יקרות יותר,  דגמי טויוטה היילקס או סוזוק

אחוזים מן ההצעה הבאה   )עשרה(  10%אינו עולה על  ובלבד שההפרש במחיר  
והכל בכפוף למגבלת התקציב  ,  בתור )האחוזים ימדד מתוך ההצעה היקרה(

חורגת   שעלותו  רכב  תרכוש  לא  )העירייה  כאמור  רכב  כל  ביחס  שתהיה 
   .ותה(מהתקציב המאושר העומד לרש

 
כי  ומ מובהר  ד  עו .1.2.3 מחיר  ניודגש,  הצעות  להגיש  יהיה  לאגף  הרכב  עבור  בתן 

בד שהללו עומדים בתנאים  , ובלדגמי רכב אחריםם של  ג  , וזאת הבטחון בלבד
  :במצטברהבאים 

 
 ; 4על  4בעל הנעה  הרכב הוא  .1.2.3.1

 
 וא בעל תיבת הילוכים אוטומטית; ב ההרכ .1.2.3.2

 
 ליטר;  1 -נפח המנוע אינו פחות מ .1.2.3.3

 
   ;₪ 130,000(, אינו עולה על "מ)כולל מע רכב מחיר ה .1.2.3.4

 
הו .1.2.3.5 כהרכב  רכב  הצעות ביש  א  יתקבלו  לא  )כלומר,    סגור 

 סוגיהם(; ים לונלטרקטור 
 

)במקרה של ספק    כסוף בהיר)או גווניו( או בצבע    לבןבע  בצו  כל הרכבים יהי .1.2.4
לההמצעל   לפנות  יעים  הלב  תשומת  ואת  אינטרנטכן,  גוון  ניתן  לאתר  בו   ,

 .  תהיה באישור העירייה בלבדייה מהוראה זו, סטבע(. לראות את הצ
  

בלה לחניון  ת, הולרבו  י הרכב,האספקה בפועל של כל   כולל את רכישה  ך ההלי .1.2.5
לכל )או  שייקב  העירייה  העיר  בתחום  אחר  על מקום  ולרבות,  -ע  המנהל(,  ידי 

הנוגט בכל  ליפול  והכשרישע  הרכב,  כלי  לצורוי  המלאה    נסיעה   ךרתו 
 ן. י כל דיפ-ת ועלתיבטיחו

 
מנת  שים ממועד הוצאת הזחוד לושה( )ש  3  פקה המבוקש הנו בתוך סהא  מועד .1.2.6

 יה.  העבודה מן העירי
 

התקנה  כוללת גם  בים,  ד מן הרכשל כל אחכל עוד לא ייאמר אחרת, האספקה   .1.2.7
 .  חלק מהצעת המחיר לות ההתקנה תהיהשל מערכת איתוראן לרכב. ע 

       
ירייה ספר הפעלה ואחזקה  ה לע כ וור הזסמעירייה, יל  כלי הרכב רת  מסי עדבמו .1.2.8

אחריותשו תעודות  וכן,  הרכב,  של  הנחיוטפת  הצורך,  ובמידת  מיוחדותו  ,  ת 
  וקה שוטפת של הרכב.תחזי לגב

 
מה .1.2.9 הרכב  כלב לשימוש בהנחיות העירייה  יובד ע את  הדריך ל תחייבזוכה   י 

למערכותיו בהמערכו ותפעול  להיכר  ראשונית  הדרכה  רבותו,   טיחות ת, 
 ה. לכא שיש ככל  ומפעיל נהג בדרג ותחזוקה בטיחות והנחיות וששימה
 

העירייה  ותתקיים בחניון  ידי איש מקצוע מטעם הספק,  -ר עלתועב כה ההדר
 ום מי יאוחר לא  תועבר ההדרכה  .יההעירי  דיי על יוגדרש אחר  מקום  בכל או  

ותימשלעירי הרכב    כלי רתמסי מיום אחד בודהע  הידע להטמעת עד  ךיה, 
 .לכך עדיםהמיו העירייה יד בעו בקרב וההפעלה
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 ה העיריי רשות ל  והתקציב העומד  ורההתמ .1.3
 

תקציב  מסגרת  יומה של  קב  נה מות   , נשוא מכרז זההרכישה  ע  וצבי  כי   ,ובהרמ .1.3.1
המצ הצעות  משכך,  לכלל  מלאה.  ביחס  יוגשו  המכרז,  פריטים  יעים  נשוא 

תהיה   הית  רשא והעירייה  היקף  את  ליש כרלהקטין  ו/או  מן חל  בטל ה    קים 
כאמור,  הרכיש את ה  להתאים  מנת  התה  רכיש ה  על  למסגרת  יב  קצבפועל 

 . מורכא רכישה שתאושר ל
 

התוע .1.3.2 והמקור  מאחר  כי  מובהר,  ליבקצד  הי  נשוא  רכישות  ביצוע 
ל  להגיע  אמור  זה  ממשהליך  החלטת  מכוח  רהט    מס' לה  עיריית 

ישור חשבונות  אמכוחו )לרבות, רכישה  ע ה, אז הליך זה וביצו 2397
הבקרה  חברת    קבלת אישור משרד הפנים אומותנה בשלום(,  לת

 . מטעמו
 

תקציבית יתרה  שתיוותר  ככל  כי  מובהר  זה,  רשבעניין  תהיה  העיריה  אית  , 
אם למחירים  התשדרוגים, בם שייבחרו בהליך זה תוספות ו/או  להוסיף לרכבי

   סכמו עם הזוכה.ושי
 

כמוותריםאת    אויר .1.3.3 דרכל    לעמראש    המציעים  ו/או  בגטענה  צישה    מצוםין 
או ביטול תקציבים שהוקצו  /כאמור ו רו של תקציב  ות בגין אישוהיקף העבוד

)ככל רעיכוב שייגבכל    ו/או  זה  ביצוע העבודות נשוא מכרזלצורך     ם בתשלום 
בגי  לקבלשייגרם(,  הצורך  הפנ  ן  משרד  אישור  חברים  את  אישור  את  ת  ו/או 

 . ומטעמה קרהב
 

  התחייבויות  וי כל למיל  בכפוף  יה, תהספקת כלי הרכבהתמורה עבור אתשלום   .1.3.4
הציע הזוכה  ש למחיר  בהתאם  תמורה  לזוכהולם תש היא, וכה לפי הליך זהזוה

 . ידי ראש העירייה-ה עלשרבהצעתו ולאחר שאו
 

 ך ההלי מסמכי .1.4
 

המ .1.4.1.1 מסמכי  את  המהווים  מסמכי  "  לן: )להכרז  המסמכים 
להגיש הצעותהכוללים את  "(,  המכרז זו  על    הזמנה  דנן,  למכרז 
 זה. של מכרזניהולו  צורפו לה תוך כדישי כיםחיה והמסמכל נספ 

 
התנאים  אתם  מפרטי  המכרז  מסמכי .1.4.1.2 המכרז,    להגשת   שלבי 

אופההצ את  ההצעה,  הגשת  ואן  אעה  ההצעה  ת  בחירת  ופן 
  ושים והמפורטים זוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרה

ומים על ידי מורשי  חת  עירייה כשהםז ולהשיבם ל י המכרסמכבמ
בנימה  החת ערבות  לרבות  במטעמו,  ) קאית  ת  להבטחתוקף 

 מפורט להלן.כ צעה(הה
 

 רת ההצעה הזוכה חיב שיטת .1.5
 

בשיטה    ה הזולה ביותר,ההצעי  פ-זה, תעשה עלך  הזוכה בהלי צעה  בחירה בהה .1.5.1
   .הליך זה(ל ורףהמצ 12טופס מס'  ה:)רא נסתרצעת מחיר על אומדן של ה

 
כי   זה  יא מובהר,  בסעיף  באמור  מוזאדי  כבן  האמות  מן  לגרוע  ף  בסעיר  בלי 

   .לעיל 1.2.2
 

האבמ .1.5.2 מן  לגרוע  להלן,  נמז הבר  מולי  זו  כי  ה  המצעמובהר  א  יעים ל    תלהגיש 
ביחד עם יתר מסמכי    ונפרדות,, אטומות  עטפות סגורותות במ ההצעות הכספי

   בתנאי הסף.עים אחר בדיקת עמידת המציק ל ו רלו ייפתחצעה, והלהה
 

 .  ולא ייבדקו הסף, ייפסלו על רה גלויהוגשו בצושיכספיות הצעות 
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כבהרומ .1.5.3 העירייה  ,  לבחור  ב ייחמת  נהאיי  ותהי  ההצע בת  ית  רשא  הכלשהי, 
 .  .רז זוכה או שזכייתו בוטלהב ככל שלא הוכלשההליך בכל   אתל טלב

 
לעצמה   .1.5.4 שומרת  הרשות  העירייה  המציעים    מתןו שא  מלנהל  את  במכרז,  עם 

 ובכפוף לכל דין.  ף המכרזגוב רטותהמפולהוראות   בהתאם
 

 י שירות אישתן מל כםהס .1.6
 

ר שירות  בגד  ק, מובהר בזאת כי התקשרות בין הצדדים הנהכל ספהסר    ןלמע .1.6.1
של הפרת חוזה(,  ( לחוק החוזים )תרופות ב2)3ח זה בסעיף  נדרת מו אישי כהג
 . ךידי הזוכה בהלי-תנת לאכיפה עלננה ניהיא אי ולכן,  0197-התשל"א

 
מוושתתפיהמ .1.6.2 ע בזאת    ם ירתם  דרמראש  ו/או  טענה  ו/ו/ה  ישל  תלונה    אואו 

תבזכו לדרי ת  הנוגע  בכל  שעה  ההסכם  אכיפת  שעניינו  סעד  עם  ייחתישת  ם 
 עיריית רהט.  לזה, ע כה בהליךהזו

 
 פיםוסנ רכבים תפעוליים אופציה לרכישת .1.7

 
שי  ,יתה רשאה תהייהעירי  .1.7.1 במהלך התקופה  וידי,  תה הבלעדי והיחקול דעלפי 

מכל  כוש מ, לר ליך זהבה   ה לזוכהדצאת הזמנת עבווה ד  ועממ ודשים  ח   12של  
לשני  ,  כאמורה  וכז רכב ( 2) עד  סוג   נוספים  כלי  ם  דגל  יםזהכאמור,    מכל 

  באותו המחיר ,  לכל היותרו  , א במקומו(שיבו)או דגם    שהציע המציע במכרז 
 על ידי הזוכה.   כלי הרכב שבו הוצעה

 
כלי    ק לעירייהב לספמתחיי   ואכי המציע  כל  מצהיר  להליך זה,    הצעה   ישו בהג .1.7.2

במה  זהרכב   שהציע  מזה  ך  ליהסגרת  לזו  שיבדגם  )או  במקומו(  חדש  וא 
   .ל"קופה הנ במהלך התל הצעתו, והכגיש בשלא יעלה על המחיר שהובמחיר 

 
ס .1.7.3 להוראות  בהתאם  העירייה  של  זכותה  זה  מימוש  בראש  מותניהיה  עיף  ה 

אך ורק  היה  י   כות, ומימוש הזשל תקציב מאושר לרכישהראשונה בקיומו  וב
הודע  מו ידי  -על  ומה היה חתשתה בכתב,  באמצעות  החתימה מטעם  רשי  כל 

 ירייה. טי של העועץ המשפהיי יד-מת עלירייה, ומאוהע
 

ה .1.7.4 זה,  ממלעירייה  החליטה  סעיף  להוראות  בהתאם  זכותה  את  עש  ל  יחולו 
כאמור  רכישת הרכב  הוכלי  כל  זה,  הליך  האספקה  ולל)כ   ראות    מועד 

בש,המבוקש( הזמנ.  ם המחויביםוייינזאת  הרכב  ים לאספקת  לוח  הנוסף  כלי 
יחל מן המוען הומניי  אם לאמור בהליך זה,ה בהתיהי נמסרה    בוש  עדמודים 

 בכתב כאמור לעיל.   ההודעה
 

ספק,    למען .1.7.5 כל  כי מימושמובההסר  ומודגש  של העירייה בהתאם    ותהזכ  ר 
מקרה,  כל  ובבהתאם שיקול דעתה הבלעדי והיחידי,    להוראות סעיף זה הנו

להוות מצג  אין באמור בסעי כדי  זה  כלשהי מצד העירייה  ו/או התחייבות  ף 
צור הסתמכות מצד  כדי ליו/או    רכב נוסף  י לכ  הליך זה לרכישתה בזוככלפי ה

 . כאמור ישה הזוכה לעניין רכ
 

יזכו  שבמכרז    ככל .1.7.6 זוכה אחד,יותר מאשזה  בעניין    ף זהיחולו הוראות סעי  ר 
רכב  פרד וביחס לם בנזוכי מן הנוספים, על כל אחד    יםהאופציה לרכישת רכב 

בשינויים    אתכה במכרז, והוראות הליך זה יחולו על כל זוכה כאמור וזבגינו ז
    .המחוייבים
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 הגדרות .2
 

ולמולמונחי .2.1 אותן ם  בעלי  יהיו  זו,  בהזמנה  משמעויו   שגים  ואותן  כעולה  הגדרות  ת 
מסמכי   נאמרמשאר  שלא  ככל  שלמו  המכרז;  הרי  הבאיםנח אחרת,  תהיה    ים 

 : באהמעות ההמש
 

 ; הצעה זו ": המגישהמציע" .2.1.1
 

תיב וכהזה" .2.1.2 שהצעתו  מי  ה":  ועדת  ידי  על  העיחר  של    רייה מכרזים 
הז  ויומכהצעה  על וכה,  רהט    ידה-לץ  עיריית  על  לשלראש  חתימה  ם 

 ההסכם;  
 

 ט;": עיריית רה ייההעיר" .2.1.3
 

כל"השירותים" .2.1.4 הפע :  לשם  ל  הדרושות  של כרולות  ואספקה    ישה 
בכמפו  תפעולייםרכבים  שה  שלו נספחיומרט  ו/או  זה  כל  כרז  לרבות,   ,
שיבוצע  שינו  תוספת  ו/או  הליכי  במהלך  זהבהם  מכרז   :רבותלו;  י 

ב טיפול  טרכישייבוא,  ה  וליפ ה,  ייבואבכל  מן  הרכב  י  כל   ליך  ושחרורו 
ב,  המכס הרטיפול  הליכי  כליכל  של  להכשרעכב  הר  ישוי  לנסיעה  ד  תו 
   ;"בוכיו ובלהה, הרייה, טעינה ופריקהעי םשת ורישומו על ית ובטיח

 
ליך זה , אשר  ה(: נציג מטעמו של הזוכה בה ם הזוכ " )מטערקש  איש" .2.1.5

לבין  ר  המקשם  ורכגישמש   הזוכה  יהיה אהעבין  על  ירייה, אשר  חראי 
   ן; שוטף ותקי ופן זה, באן השירותים נשוא הליך מת

 
ה .2.1.6 שעירייה"נציג  מי  כל  ע":  העירייה.  -ליקבע  עוידי  לכל  נאמר  ד  א 

 ;   מנהל שפ"ע אמע,אבו ג' מחמוד  , מר העירייה  אחרת, ישמש כנציג
 

תחיל" .2.1.7 ההתקשרומועד  התת  י  מועד":  גזבר  וחתמ שבו  העירייה,  ר  אש 
 ;המלווה על ההסכםהעירייה והחשב  

 
 יאני(;  רלוח השנה האזרחי )גרגופי -": חודש קלנדרי על חודש" .2.1.8

 
לרבות ערבי חג, וכן,    –ל  ישראבת, חגי  כולל: ש  לאקים )": יום עסיום" .2.1.9

 הדת המוסלמית(; פי -עלם ומועדים המוכרים יחג
 

הזכייה" .2.1.10 בכתב  הודעת  הודעה  הצעתו    עי מצל  תשלחאשר  ":  אשר 
ועצעה  כהנמצאה   החלטת  תפורט  ובה  בדבר  הזוכה,  המכרזים  דת 

 ז;רכזכייתו במ
 

 ; ם של עיריית רהטהמכרזי ": ועדתועדת המכרזים" .2.1.11
 

בדיקה" .2.1.12 מקצוע"צוות  צוות  על:  שימונה  המכרז-י  ועדת  לצורך  יידי  ם 
ההצע הממצאות  בדיקת  ריכוז  המלצולמכרז,  והגשת  לוים  עדת  ו ת 

 ים; המכרז
 

ות  , ולרב1987-שמ"חות )מכרזים(, תרי ": תקנות העיכרזיםמת התקנו" .2.1.13
 בהן מעת לעת;  ה  יהכל תיקון ו/או שינוי שי 

 
)כומדד  :  "המדד" .2.1.14 לצרכן  וירקות(,  ל המחירים  פירות    סם שמפור  כפיל 

לעת     רשמי  מדד  כל  וא  ,לסטטיסטיקה  זיתרכהמ  הלשכהידי  -על מעת 
   ;אותו ליףשיח  אחר

 
בלשון יחיד,   , וכן להפך, והאמורשון נקבהתו גם בליש לראו –-זכר ון בלשור האמ לכ .2.2

 .ל דבריםהדבקם שפי הקשרם ו-שון רבים ולהפך, והכל עלגם בל
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 ולת הפרויקטחת .3
 

המכרז,    לגרוע  מבלי .3.1 במסמכי  אי  :כולליקט  הפרובאמור  ות  רשוימה  ריםשוקבלת 
ההמוסמכות   כל  דיןכי  פ  על הנדרשים  ים  אחרהאישורים  ו/או  את    ,ל  ההכנות  וכן 

וההד הפר   הדרושיםסידורים  רושות  )כגון:לביצוע  כלים  ויקט  אדם,  הציוד,  ו  כוח 
  .(וע הפרויקטצוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביקב  חר, ביןוכל משאב א משרדים,

 
עירייה, רשאית ה  כרז דנא,ת למהצעו ו הוגשה   ל עוד לאובהר כי כק, מ למען הסר ספ .3.2

דעתה  פי -על לשני עד בלה  שיקול  הפרויק  ת ו,  תחולת  אאת  עליו  להוסיף  לגרוע  ט,  ו 
 רז.  ת מסמכי המכה על שינוי כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש אממנו. הודע

 
 ופת ההתקשרותקת .4
 

  ים, דרילנחודשים קיים עשר(  )שנ   12היה למשך  מכוח הסכם זה, ת  תקופת השירותים .4.1
 תחילת ההתקשרות.  ל ממועד א תחוהי

 
הנדרשת לאספקה  את התקופה  יל, כוללת  ה לע קוברות הנ תקשהה  תכי תקופ  הר,מוב .4.2

של   תפעולייםהבפועל  זה  יםהכלול   רכבים  ממ(  3)שלושה  )  בהליך  ועד  חודשים 
העמשל הזמנת  לזוכהוח  את(בודה  וכן  משלוח התקופה    ,  לצורך  עה  הוד  הנדרשת 

   יל(.לע  1.3סעיף ראה: ) פיםנוס   ולייםרכבים תפעשת לרכייה ופצהאל מימוש בכתב ע
 

לר .4.3 זכותה  את  העירייה  תפעולייםכישת  מימשה  רכבים  תושלושה  תק ,  ופת ארך 
ב של כלי הרכ  בפועלה  הליך זה לאספקפי  -ת עד לתום המועד המוקצב על ההתקשרו

 . ה לעילות כהגדרתההתקשראחר תום תקופת זה יהיה ל גם אם מועדהנוסף, 
 
בין  ההתקשרות  ופת  את תקלעת  ת  מעאת הזכות, להאריך  ירייה שומרת לעצמה  עה .4.4

 .  "(התקופה המוארכת ם )להלן: "פיוסים נ חודש 12שלא תעלה על  ופהלתק, הצדדים
 

חייבות ת התאין בה כדי להוויל,  לאמור לע  אםהתרות בקש ההתרכת  אהמובהר, כי  
ל העירייה  היצהאופמימוש  מצד  האוכל  בו,  לה  נתונה ה  מימוש  פציה  מקרה, 

 . ת תקצובבקבל התלוי ם תפעוליים נוספיםרכבילרכישת 
 

 רכת מואה הקופהת זה יחולו בשינויים המחויבים עלך ילתנאי ה .4.5
 

יותר .4.6 שיהיה  יח  ככל  זה,  בהליך  אחד  סע מזוכה  הוראות  בשינויים  ולו  זה  יף 
 ם, על כל אחד מן הזוכים בנפרד.  המחוייבי

 
 :הב י רכהזמנה לרכישת כלהוצאת ם ל מוקדמיתנאים  .5

 
 ים:  ם הבאנית בתנאיצעתו זכתה במכרז, מות ה שמציע כל ה ל הוצאת הזמנ

 
 טי חשבון בנק לביצוע תשלום רפ .5.1

 
פרטי    העירייה את   ותר וכה לגזבימסור הזם ממועד הודעת הזכייה,  ימי  7וך  תב .5.1.1

 (.14מס'  טופס) לומיםחשבון בנק להעברה התש
 

להגיכה  הזו .5.1.2 פרטירשאי  את  הבנ  ש  יתחשבון  עם  ביחד  לתשלום  מסמכי  ר  ק 
 .  הע להצ ובמקרה כאמור התשלומים יבוצעו לחשבון שיצורף הצעתו,

 
 עתו צ התוקף בדבר הצהרת זוכה  .5.2

 
הו  7בתוך   ממועד  יחתום ימים  הזכייה,  על  זה  דעת  המצורף  רה  ההצוכה  בנוסח 

תו של הזוכה על  ו. יובהר, כי חתימעות מנהליבאמצזאת    זה,  זלמכר  16כטופס מס'  
תנאי    61  מס'  טופס להתקשרות  מהווה  מחמהותי  בהסכם  ומהווה  הצדדים  ייב, 

 ה.   ה על הסכם עם הזוכיריית העתימלח תנאי מוקדם
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 ים היעדר ניגוד עניינשור יועמ"ש העירייה בדבר יא .5.3
 

  מותנית , כההזו  עם ההסכם  לע  העירייה  חתימתכל האמור לעיל, ע מו גרמבלי ל .5.3.1
  ו/או   עניינים  ודניג   היעדר  לעניין,  ההעיריי  של  המשפטי  עץהיו  אישור   בקבלת
 .  בורהצימשפחה לעובדי עירייה ו/או נבחרי  קרבת

 
להל .5.3.2 ההצעות  מהגשת  זהכחלק    כחלק ,  להצעותיהם  לצרף   המציעים  על   , יך 

  משפחה   בתרקאו  /ו  עניינים  ניגוד   היעדר   בדבר  רהה הצ,  זה  זכרממ  נפרד  בלתי
   להליך זה. 8מס' פס כטובנוסח המצורף את , זציבור  נבחר או עירייה בדלעו

 
המצי ענייניניגוד  בדיקה   .5.3.3 הצהרת  בסיס  על  היתר  בין  תעשה  )ובעלם  י  ע 

להתפקי בתאם  בו,  יכ8  ' מס  כטופסף  ורצמנוסח  דים  והיא  תבצע  לה  ולה  , 
 ם.  המציעים השוני  של  עותדיקת ההצ מבכחלק 

 
 התקיימות תנאים להוצאת הזמנה -בשל איייה ביטול זכ  .5.4

 
י ל שהזוכה  כ כ, כי  יודגש ם  קיום התנאים המוקדמי יף זה לעניין  עמוד בתנאי סע לא 

ע ההסכם  על  )לרבות,    םלחתימה  מצורפת  הספק  ההצהרה    61  מס'  כטופסחתימת 
  רשאית למסור   העירייהא  תה,  ההזכיי  ימים מיום משלוח הודעת  14וך  תבלהליך זה(  

 ה בשל כך. ע יה ו/או תבלא תהיה לזוכה כל טענ, ו אחר מציעל כל  פרויקטאת ביצוע ה
 
 ת זמנים חולו .6
 

 ם כדלקמן: ני הזה תוכננים להליך לוחות הזמנים המ 
 

 כרז סמכי הממכירת מ .6.1
 

תתקיים    , היא0010::  הבשע   1202  ינואר   4יום  ב  תחל  המכרז  מסמכי  רתמכי .6.1.1
  1202ינואר    25  יוםים בתי ותס  00:31  -עד ל  09:00ת  ין השעוה', ב  –'  א  םימיב

 . 13:00: בשעה
 

כי  תפשתמה  לבתשומת   מועדיים  הנם  לעיל  המפורטים  שעות  המועדים  ם 
לקחת בחשבון כי  פים  על המשתת  . עם זאת,די העירייהקבלת הקהל במשר

פתוח יהיו  לא  העירייה  ומשרדי  אואופן  ב  ים יתכן  ולכל  התקרציף  ופה  רך 
 . בה לעילוקהנ
 

לחלוטין  עי ועצמאיתי אמצ ופן בלשל המשתתפים לבדוק בא םתובמחעל כן, 
כלל ובמשרדו של  פתיחה ו/או קבלת הקהל במשרדי העירייה בה ותשעת א

צד משתתף כלשהו בעניין  מע כל טענה מירייה בפרט, ולא תשעמזכיר ה
 .   יחה כאמורשעות הפת

 
המכסממ  את .6.1.2 יה כי  ניתן  לרהט  עיריית  ירמזכ  אצל  רכושל  יהרז  זאת    ר אח, 

   .הטעיריית ר   ייה שלקת הגבתשלום דמי הרכישה במחל
 

)כאלף)  1,000  הינה  מכרזמסמכי ה של  תםישרכ ם  עלות .6.1.3  ₪   "מ(, אשר ולל מע( 
מסמכי  הגבייה(    תלק מח)באמצעות    עירייה ל ישולמו   קבלת  המכרז  במועד 

לקבלתם כ וכתנאי  מובהר,  רכיעלי  .  המכ ות  מסמכי  לא  שת    ום בשתוחזר  רז 
 מקרה.  

 
נכויריעידי היחה של משרלשעות הפתביחס    לעיל  6.1.1בסעיף  האמור   ן ה, 

ל המשתתפים לברר באופן תיחה של מחלקת הגבייה ועביחס לשעות הפם  ג
לחלוטין  צבלתי אמ ועצמאי  הגבי את שעות הפתיעי  מחלקת  של  ולא  ,  יהחה 

 .  בעניין זהמשתתף צד כל תשמע כל טענה מ



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  12עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

כי .6.1.4 ידיכי המישת מסמכר  מודגש,  על  ה   המציע  כרז  גשת ההצעות למכרז  טרם 
תהי המציע  ףס  יא נא  הצעת  מ.  להגשת  להצעציע  כל  בדבר יצרף  אישור  תו 

 .שת מסמכי המכרז כאמוררכי
 

 בוטל .6.2
 

 שאלות הבהרה  .6.3
 

  לפנות אל  משתתפיםה  אחד מן  כל  רשאי  ,13:00  בשעה  1202  ינואר  20  ליום  עד .6.3.1
 . מכרז או לחלק מהםה כיקבלת הבהרות בנוגע למסמשה לבבק העירייה

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

ההשאלו  העתקאת  בלבד.    .ilmazker@iula.orgדוא"ל  ל,  אלחסן   יש  בהרה ת 
 . Legal@rahat.muni.ilירייה לדוא"ל: של הע  יתטמשפ כה הוללשר עבילה

 
לייעל  לע .6.3.3 לשאלה את    מנת  המענה  ההבהיך  לועל    רהלות  על מנת    שמור 

, על המשתתפים לשלוח את שאלות ההבהרה שלהם  ונהל הפהדיסקרטיות ש
וורבפורמ בלordW)ד  ט  וזאת  בד (  בלבד,  לעמ'  בטבלה  הפנייה  תכלול  אשר   ,

בחהרל המבנטי  הכרז,  וברת  מלב רהמסמך  מבין  המכרזנטי  הסעיף  ,  סמכי 
במסמך,   ההבהרההרלבנטי  ואש  ,וכן  שאלת  מענה,  למתן  תהיה  עמודה  ר 

 : דלקמןערוכה כ
 

 מענה  שאלה  סעיף  מךמס וברת עמ' בח מסד
1.      
2.      
 

ומ  ספקכל    הסר  למען .6.3.4 לא  מובהר  העירייה  כי  הבהרה  ודגש,  שאלות  תקבל 
ודעות  ה: ון(, כגordW) ורמט וורד פ ומט שאינבפור שונה אובאופן  אשר יוגשו

פקסימ והעירדוא"ל,  ש  אלייה  יליה,  הבהרה  לשאלות  יוגשתשיב  ו לא 
   . לעיל .326.ר בסעיף  לאמו בהתאם

 
דעתה   .6.3.5 שיקול  פי  על  רשאית,  תהא  שלא  להתייח  הבלעדי, העירייה  או  ס 

 . שאלות ההבהרהלהתייחס ל
 

להוראות  תאם  בה  יוגשו לההבהרה שות הלשאליה  תשובת העירימובהר, כי  
א  6.2.3סעיף   יהווה שינלעיל, לרבות, מענה  ,  תנאי מתנאי המכרז  לוי ששר 

לאת ועלי העיה  כר  למשתתפים רייה  המשומחוב  הודעה  לעקוב  ת  תתפים 
ו/אאלות האחרי המענה לש באופן רציף ושוטף   ו לשינויים במסמכי  הבהרה 

זה ה.  הליך  על  גם  חלה  זו  מהוראה  העי ודעות  ר  אתלשיועלו    רייהטעם 
 . העירייה

 
ה  ריייעההמענה של  את  למכרז    להצעתו  חובה על כל אחד מן המציעים לצרף .6.3.6

ההבה המענ  ללכוה,  רלשאלות  שבהם  באתר  במקרים  פורסם    ה,ייהעירה 
 . ידו-ומות על תחמאושרות וכשהן 

 
חסות של העירייה אלא  לא יהיה תוקף לכל התיי, כי  ען הסר ספק מובהרלמ .6.3.7

 בלבד.דעה בכתב אם ניתנה בהו
 

 הגשת ההצעות למכרז  .6.4
 

  1202ינואר   27ום  מי  לא יאוחר  ,בלבד  ניתדי  סירהמ בלמכרז תוגשנה,    ההצעות .6.4.1
ל 13:00השעה    עד וזאת  ה תיב,  בלשכת   לכךשתיועד    רזיםכמת    ושתימצא 

  "(.מועד הגשת ההצעות" לן:ת רהט )לה ן עיריי ה בבניי רייהעימזכיר 
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הרה בעניין התנאים  ן, את ההצזה, לפיה  תשומת לב המציעים להוראות הליך
 .  עהההצסמכי יתר מיש לצרף ביחד עם הכספיים, 

 
לא  עמו.  מטח  לית שבנפרד או באמצעו יע  מצ  לידי כ-ת תהיה עלההצעוהגשת   .6.4.2

הגתתא באפשר  הצעות  משתתשת  אחרים,מצעות  עיר  פים  או עובדי    ייה 
 .  ציבורחרי נב
 

)או מי מטעמו( יהיה רשאי לב .6.4.3 של שמות המציעים  צע רישום  מזכיר העירייה 
המכרזים, לתיבת  הצעותיהם  את  המצי א  ים החת ול  שהגישו    אום  עית 

 ל מסמך כאמור.  יהם עשליח
 

שת  בשעת הגות, איחור  הצעות )לרבת ההגש  ועדשתתקבלנה לאחר מ ות  הצע .6.4.4
תיבדק,  ההצעות( ותוחזלא  למצינה  כ רנה  שהןע  להיערך   .מות  המציעים  על 

 .  למועד והשעה הנקובים לעיללמותן עד בהתאם לצורך הגשת ההצעות בש
 

ם לשיקול  בהתא  הצעותה  שתהגעד  את מולעת    העירייה רשאית להאריך מעת .6.4.5
ה תילעד בדעתה  כאמור  מועד  הארכת  על  הודעה  העירייה .  באתר    פורסם 

לשונ)לשונ נתונים",  "מסד  "מכריית  באופן  זים"(ת  לעקוב  המשתתפים  ועל   ,
 . . העירייה אחרי הפרסומים באתר ויזום שוטף

 
בזא י מובהר  לא  כי  שית  בדבר  להודעה  תוקף  כל  המועדהיה  להגשת    נוי 

אשר   ההגשה(  שעת  שינוי  )לרבות,  דר-בעלתימסר  ההצעות  בכל  או  ך  פה 
 .  אחרת

 
ההצעות, יראו  שת  להג  ועדחלף המם  טרב  עוד ות  המועד להגשת ההצע רך  הוא .6.4.6

 רכת המועד כאמור. האים לסכימ את כל המשתתפים כמ
 

 ת זמנים שינוי לוחו .6.5
 

 ך זה.  רטים במסמפיד על לוחות הזמנים המפוהעירייה תקמובהר, כי  .6.5.1
 

  תה על דיקועל פי ש,  בכל עת שאית,  העירייה רעם זאת, מובהר ומודגש כי כל   .6.5.2
ל  די,בלעה הנוגעים  נים  הזמ   לוחותנות את  של,  הת החלטק  מנ ומבלי שתידרש 

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

ה .6.5.3 כי  בעניימובהר,  הליך  ודעות  של  מועדים  שינוי  שן  )ככל  יפורסמו  (,  יהיוזה 
 ותודעי האחריף  באופן שוטף ורצ  לעקוב  ומחובת המשתתפיםבאתר העירייה,  

שיפור כפי  לרב ייההעיר  באתרו  מסהעירייה  ה,  לוחות  ות,  שינוי  לגבי  ודעות 
 הזמנים.  

 
 ת כלליוות הורא .7

 
 מסמכי המכרז  .7.1

 
 יל במסמך זה. ם לאמור לע תהיה בהתא זמכי המכררכישת מס .7.1.1

 
במסמכי   .7.1.2 לעיין  וללא  ניתן  צילום  זכות  )ללא  מזכהמכרז  אצל  יר  תשלום(, 

   אש.רמ וניטלפ  פי תאום-יית רהט, אך ורק עלריע
 

  העיון  יתקיים  ,העירייה  לש  נט נטרהאי   באתר  יפורסמו  זה  מכרז  סמכימש  ככל
המכבלבד  האינטרנט  תרבא  המכרז   במסמכי מסמכי  העתק  כי  יובהר,  רז  . 

האינשיפורסם   העירייה,  באתר  של  לשם    ולא  בלבד  עיון  לצורך  הנוטרנט 
      רזים.לתיבת המכ הגשתו
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ם למציע  נמסריוהם    יההעירי  של ה  ושרכ  הם  זהמכרמסמכי  זכויות היוצרים ו .7.1.3
השתתפותולש המכרז    לעשותאין    .בלבדבמכרז    ם  א   לכבמסמכי  לא  שימוש 

    ו.  למטרה ז
 

הם רכושה של העירייה    במלואם,  הליך זה  מכילמען הסר ספק מובהר, כי מס .7.1.4
ו המציע,  ידי  על  שמולאו  לאחר  תוכלגם  העירייה  ובנתונים    בהם   תושלע  כי 

ין  דעתה הבלעדי, וזאת ב   שיקולל פי  וש, עשימ כל    ם יציעת המשמולאו בהצעו 
ה נבחר  אם  ובימציע  הפרויקט  את  לאו,    ןלבצע  שלמצי אם  כל  מבלי  תהא  ע 

 . טענה או תביעה בקשר לכך
 

סרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא  ובהר כי העירייה אוכל ספק, מלמען הסר   .7.1.5
חל ב המכרז,  לשיע  ו אקם  מסמכי  ובין  בשלמות  בין  א וריןכולם,  רך  לצו   אל, 

 ה. כרז זות במתתפהש
 

 ם אישור הבנת תנאי .7.2
 

מצ .7.2.1 אחכל  ליע  מסמכי  ראי  וכ בדיקת  התנאיםהמכרז  העשויים    ל  והנסיבות 
 . הפרויקט להשפיע על הצעתו ועל ביצוע 

 
יכל   .7.2.2 כמציע  וכאשר,  והבינם,  קראם  המכרז,  מסמכי  את  לידיו  קיבל  הוא  י  י 

ע על  ההתחייבויות  את   צמומקבל  כל  ואת  נוסח    ם.בה  ת ורוהאמ  תנאיהם 
 .(1 'טופס מסלהזמנה זו )  ורףמצ ישור הא

 
כ  אל .7.2.3 של  תישמע  טענה  באשר  ל  הבנת  המציע  לאלאי  והמציע  המכרז    תנאי 

 ת כתקפה על פי מסמך זה. חזר  זו מוגדר צעתו כל עודיהיה רשאי לחזור בו מה
 

סיבה .7.2.4 מכל  מהצעתו  ל  -שהיא    המציע  כל    ה ת זכויעמדו  רהט  עיריית  של 
ת  וב לוט עראמור, חימבלי לפגוע בבות וה, לררז זי מכעל פ ו  דין פי    להסעדים ע

 ן(. ת )ראה להלהבנקאי 
 

 ז המכרתנאי שינוי  .7.3
 

הדעת  את שיקול  ומרת לעצמה  כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, העירייה ש .7.3.1
מתנאי   תנאי  כל  לסייג  או  לעדכן,  לשנות,  בהבלעדי,  שההזמנה,    היא מידה 

 יה. העירירכי ם לצדרשינ מור כא גיורה כי שינוי, עדכון או סי סב
 

ץ  שתופבד,  לבייעשה בהודעה בכתב    זמכרתנאי ה קון של  או עדכון או תישינוי   .7.3.2
העירייהשתתפים  למ באתר  פרסום  פרסבאמצעות  כא.  חלק  הווה  ימור,  ום 

 .  מכרזנפרד מתנאי ה בלתי
 

י .7.3.3 לא  כי  מובהר,  ניתנה  לא י  לשינו   תוקףכל  היה  למען הסר ספק  כך  א אם  על 
העירייה,    בכתב בהודעה   מזכיבאמצעומטעם  עיריית  ת  והמשתתרהטר  פים  , 

 .  היין ז בענ רישהאו דו/נה  טע  לכרים מראש על  מוות
 

החת .7.3.4 מרשי  בחתימת  יחתום  עהמציע  שלו  כאמור  כל  ל  ימה    )ביןהודעה 
א שנש ובלחה  בדוא"ל  העירייה(,  ליו  באתר  שפורסמה  כחלרף  ויצין  ק אותה 

 .ועתהמכרז המוגשים במסגרת הצכי ממסמ
 

השתתפים  המ .7.3.5 קבלת  בתוך  יאשרו  משתתף  לתהבק  ממועד  עותש  24הודעה   .
אישר עוד הה  קבלת  שלא  הע-לעה  רשאית    ,ירייהידי  המכרזים  ועדת  תהיה 

שקיב   לראותו בהתאם  כמי  שניתנה  הודעה  סל  יהיה  להוראות  והוא  זה  עיף 
 ו. ידיודעה לין מסירת ההמלהעלות כל טענה בעני מנוע 
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 משתתפים מידע המסופק ל .7.4
 

ומפורט ו/או    יה י העירי דיל  ע  שתתפיםסופק למהמידע, לרבות המקצועי, המ .7.4.1
הינ זה  זרכי ממסמכ בכלול   ב,  והע  למירבהתאם  ו  העירייה  ידיעתה  של  רכתה 

 ופרסומו.   זה כת מכרזבמועד ערי
 
מוע זאת,  נמסרו ם  בו  מקום  כי  המידע   בהר  כמותיים,  בגדר    נתונים  הוא 
בלומדנא מבא  העירייה  ואין  הכמותייד,  הנתונים  היקף  למלוא  ם  תחייבת 

 ת.ור רז ולא בתקופת ההתקשהמככת  עריעת  האמורים, לא ב
 

ן  ובאופ  םצמלבדוק בע  שתתפיםמהשל    מחובתםעיל,  מור ל וע מן האלגר   לימב .7.4.2
כל  עצמא את    יםעסקי ה או    ים מקצועיוה,  יםטכניה,  שפטייםהמ  נים נתו ה י 

מ  םיהרלוונטי  אחד  להלשם  הם,  לכל  או  הצעותיהם  מילוי  גשת  מכלול  שם 
 . חוזההז ו מכרז על פי המכרהתחייבויות הזוכה ב

 
ותוג .7.4.3 תיערכנה  דיכות  ורא הל  תאםבהה  שנההצעות  ו ל  ייחשבו    שתתפיםמהן, 

ז והגשת  ת במכרתפוהשתהמתאים לצורך    עיקצוומ  משפטיכמי שקיבלו ייעוץ  
בחתימתו  ההצע גבי  ות.  על  מציע  כל  מכרז  של  מן    יראוזה,  מסמכי  אחד  כל 

  צע אתיב ,  קרא אותם והבינםקיבל לידיו את מסמכי המכרז,  המציעים כמי ש
ה והבירוריםכל  מקב הו  וכי  ר, לברץ  חפש  בדיקות  על  א  תנאיהם  אעצמו  ל  ת 

 ת בהם. ת הכלולוואת כל ההתחייבויו 
 

 הגשת ההצעות  .8
 

 ז נאי המכראמה לתתה .8.1
 

לפי   .8.1.1 ומוגשות  ערוכות  תהיינה  המכרההצעות  להתהמצ על  ז.  תנאי  ייחס  יע 
ה בתנאי  הנדרשים  הפרטים  לכל  ל ולצ  מכרזבהצעתו  הרף  כל  את  ם  מסמכיה 

ליםשרהנד המציע  על  חובה  מופיעים  ה  יםהפרט   ו/או  םפיעיהס כל    את  מלא. 
 יפים ללא מילוי. להותיר סע בהצעתו בשלמותם ואין  

 
להמציע   .8.1.2 העתצרשאי  להצעתו  המציעים  רף  מקוריים.  מסמכים  של  קים 

לצר העתק רשאים  העתק  ים  ף  שכל  ובלבד  מקוריים,  מסמכים  של  צילומיים 
יהי  כנאמן כאמור  מאושר  על  למקו  ה  העיד יר  רו"ח.  או  עו"ד  ת ריי י  יה  הה 

פיע  ת,אירש לשיקול    ל  למצ דעתה,  מאפשר  אישור  לצרף  על    עו"ד/רו"ח יע 
 פתיחת הצעתו. גיש, גם לאחר המכים ששל המסתאימות למקור 

 
ב .8.1.3 כי  מסכים,  שנפלהמציע  בהצעמידה  טעויות  תו  ו  ו/או  חשבוניות  טעויות 

הכספית לתיקון    הההשלכתהא    לתקן הטעויות,הא העירייה רשאית  סופר, ת
תיא  ול כלת  צעההוה  הא,תאשר   הטע ת  לא קון  שבוצעויות  ועדת  חר  ידי  על  ו 

 מכרזים. ה
 

תהא    אות כל דין. העירייהמתיישב עם הור  שאינו  עה דברלא יהיה בתוכן ההצ  .8.1.4
שיק רשאית,   פי  דעת על  הול  הת ה  בה  שיש  הצעה  כל  לפסול  ניה,  בלעדי, 

שינוי,   השמטהסתייגות,  או  ביח תוספת  לתנה  בכל  .  מכרזה   יאס  ההחלטה 
 תה הבלעדי של העירייה. ל דעה לשיקונ ל נתו הנ" םימקר הה ממקר

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

 . זה הליך או לשנות את מסמכי 
 

כקרבמ ועדתאלהים  תהיה  מחיקההמכרזים    ,  שינוי,  בכל  לראות  ,  רשאית 
תיקון  ספת  תו משכאמוראו  מסתייגות  ה  ום,  המציע  התנאשל  ו  א  זהיך  לי 

 . טעם זהמכוחו, ולפסול את ההצעה מ היכרת שאמור לההסכם 
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 וגן הליך ה  ההצעה ושמירה עלסודיות  .8.2
 

לגרוע   .8.2.1 מומהאמור  מבלי  המציע  דגש  לעיל,  רשאיכי  פרטי    את  לגלות  אינו 
בכלל לאחרים  בפ  ,הצעתו  זה  במכרז  אחרים  לבצע  ולמשתתפים  ו/או  כל  רט 

ות  ום הצע או תיא /וה  י הט ו  א /ו  נות סכסי ו תבה משום קנוניה ו/א   שיולה שפע
 יבורי. במכרז צכללי השוויון החלים בעת פוג וגנת הו/או הגשת הצעה בלתי ה 

 
  להזמנה   (2ס'  ס מטופך ) דמי תיוו  בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת .8.2.2

 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.זו 
 

באמור .8.2.3 זה  אין  מהולגרו  כדי   בסעיף  דין  אר ע  כל  החלות  ב טות  ו/או  ית  של 
ח   שפטהמ הגיבדבר  של  ובת  ההצעלוי  במות המשפרטי  וכל  תתפות  מציע  כרז 

רייה בעניין גילוי תוכן מסמכי  דרישה כנגד העי  נה ו/אועל כל טעמוותר בזאת  
 . ההצעה שלו

 
 תומה ה חהצע .8.3

 
רשי  ומ המציע או של  תהיה חתומה בחתימה מלאה של  כל נספחיה,  על  ההצעה   .8.3.1

המצל  ש  מההחתי )כאשר  ה המציע  תיע  בהתאםתוג  יאוה,  ד(אגינו  לתנאי    ש 
 בצבע כחול(. עט בלבד הזמנה זו להציע הצעות )ב

 
ימציא  .8.3.2 מורשיעו"ד  של    אישור   המציע  זהות  בדבר  רו"ח    החתימה מטעמו   או 

ההצע וכל  וכי  על  יתרה  נחתמו  המכרז  מורשי-מסמכי  כאמור    ידי  החתימה 
 (.  3ס' טופס מ)

 
  ה ההצע מסמכי תהגש  אופן .8.4

 
  הבאים: גשה אתהת הבע  תולהצעצרף על המציע ל .8.4.1

 
לרבות,   .8.4.1.1 להצעתו,  והצרופות  הנספחים  לשאלות  כל  תשובות 

שבוצע   שינוי  וכל  על הבהרה  המכרז  העירייה -במסמכי    ידי 
כשאל והכל,  זה,  במסמך  ומלאים;כאמור  חתומים  ההצעה    ו 

כ תוגש  מזוההבמעטפה    סגורהשהיא  עצמה  כתימל,  לא    בת עט 
 . רכי זיהוי בלבדלצ  מכרז זהשל רו מספ

 
עתוגש   (12ס'  מ   טופס)  הכספיתההצעה   .8.4.1.2 יתביחד    מסמכי   ר ם 

כשהה באטומה  במעטפה  סגורההיא  צעה,  תסומן  אשר  מילים  , 
לאח מחיר   הצעת" רק  תיפתח  המחיר  הצעת  ובה  המעטפה  ר  ". 

 .המכרז של הסף  בתנאי המשתתפים עמידת בדיקת
 

 .  לו על הסףפסייויה, לגורה בצוגשו כספיות שיהצעות 
 

בנקאית   .8.4.1.3 ההצלהבטח ערבות  בה  עהת  להורתקיפה  אות  תאם 
 יתר מסמכי המכרז.     תצורף בנפרד מכל מסמך זה, אשר

 
ו   כל .8.4.1.4 עמ   האסמכתאותהמסמכים  להוכחת  בתנאי  יהדרושים  דה 

 הסף.
 

ם  יפצורהמ  17  עד  1'  מס  כטפסיםמנים  המסוסים  הטפכל   .8.4.1.5
 . םמיחתוים ומלאם זו, כשהלהזמנה 

 
ע או  די המציי-(, חתום עלמסמך ב'ו )מנה ז רף להזם המצוסכהה .8.4.1.6

 .  דין-רךידי עו-למאומת ע תימה מטעמו, והחתימה י החמורש
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י .8.4.2 גוגשו אך ורכל מסמכי ההצעה  )עותק  עבי הנוסח שנרכש מידי ה ק על  ירייה 
נטית, יצורפו  דיה מגבי מעל גגם  ויש צורך בהגשת נתונים    מידה(. בלבדר במקו

)א המ  מכים למסבהתא  םתקליטורי דיגיטלי אחאמו  כרז  כגוןצעי אחסון  :  ר, 
 ן קי(.    או דיסק 

 
יחתום   .8.4.3 אישי  אב המציע  כל  ופן  מעל  הצעתועמודאחד  כלי  כאשר  העמודים    , 

וחתומים לצורך  הי ביחת   גידתא   יהוי; מציע שהנוזיו ממוספרים  אמצעות  ום 
יד  ו תאגנ החתימה מטעמו. מציע שהמורשי  ימת  ף חתירוחותמת התאגיד ובצ

 מסמך זה.  ל ת בהתאםעמו, זאבדבר מורשי החתימה מטר שועתו אילהצרף יצ
 

המכר .8.4.4 מסמכי  לכל  המצורפים,  המסמכיםז  הסף   רבות  תנאי  יוגשו    להוכחת 
כולל  סר/בקל מסודרת,  ומ  נייניםעמפתח  תיקיה  רספומפורט  שר  כל    לץ 

ר  פפרד בחוצץ הנושא את מססף יו   תנאי כחת  להוהעמודים. כל מסמך המוגש  
זה,  ך  ור במסמאית כאמערבות הבנקהזמנה זו. ה   בוע במסמכיקכ  ,י הסףתנא

 המכרז.  מסמכי ל יתר מכתצורף בנפרד  
 

המכרז .8.4.5 לשיקול ים,  ועדת  הבלע  בהתאם  רשאית  דידעתה  תהיה  לא    –,  אך 
    .  אליה המסמכים כמפורט לעילפו צורי לאשר  פסול הצעה אל -  תחייב

 
 קף ההצעה ות .8.5

 
ימים מן המועד    ( 90)  תשעים שך למ  רה, ות חזלא זכל ההצעה תעמוד בתוקפה,   .8.5.1

 . תעוגשת ההצחרון לה הא
 

הא .8.5.2 על  העירייה  ההצעהחליטה  להגשת  המועד  תעמוד  רכת  לעיל,  כאמור  ות 
 .  מועד נדחה שנקבע  ( ימים מכל90עים )פה למשך תשההצעה בתוק

 
רשאיהעיריי .8.5.3 להאריךה  שתו  ת  כלקף  וזאת  הצעה    ל  במכרז,  זכתה  ד  עשלא 

 במכרז.  הזוכה   רזה כהצעהתו הוכשהצע המציעעם זה  לאחר חתימת חו
 

 ת ההצעות בדיק .8.6
 

העכל   .8.6.1 ידי  על  תיבדק  ת ירייההצעה  ההצעות,  בדיקת  לצורך  ועדת  .  הא 
פחות(, את גזבר  ל ה)לכמקצועי שיכלול    ה מנות צוות בדיקת לכרזים רשאיהמ
הירייה,  הע שמשפ היועץ  העטי  ונציג    ירייה,ל  העירייה  או  אהמזכיר  גף 

 .  טיתנהמחלקה הרלב 
 

רשא .8.6.2 את  העירייה  לבצע  ההבדיקית  של  ההצעות  טכניים  ה   טיםהיב ה  של 
 והבלעדי.    עתה היחידיפי שיקול ד-שיבחר על וע מטעמהאיש מקצ באמצעות

 
מהאמ .8.6.3 לגרוע  העירייהומבלי  לעיל,  רתה  ר  עלא  שיקו-שאית,  דעתה    ל פי 

,  שתמצא לנכוןים כפי  ח ם ומומ עציביובדיקת ההצעות    לצורךזר  עילה הבלעדי,  
   דים.כעוב ידה-המועסקים על צועאנשי מק לרבות,

 
 משא ומתן עם המשתתפים במכרז .8.7

 
שומרהעיריי .8.7.1 על  ה  ומת  משא  לנהל  המתמזכותה  עם  בתן  מכרז,  ודדים 

 פט. שמין ולפסיקת בית הל דלכ  מתאימות, בכפוף ו שהצעותיהם נמצא
 

   ן כאמור.ול משא ומתה ירייה לנילמנות נציגים מטעם הע יארש ייה ראש העיר  .8.7.2
 

עלהמשא    ניהולאופן   .8.7.3 ייקבע  ועדיד-ומתן  המי  ועדת  כרזי ת  כי  מובהר,  ם. 
המתמודדים  א ומתן עם  לקבוע כל צורה לניהול המשאית  ה רשהמכרזים תהי
 כדלקמן:   בועלק היה רשאיתהיא ת   ,ין זהבמכרז, ולעני
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המ .8.7.3.1 יתקיים  ומ  אשכי  נמצאו מציהכל  עם  תן  שהצעותיהם    עים 
ותר )לפי  כות ביוהנמושרות  הכ  י ההצעותרק עם בעל   ו כשרות, א
ה לעכאמוועדה  קביעת  בר  שהנו  מציע  עם  גם  לרבות,  על  יל(, 

 למכרז;  חידהי
 

ית .8.7.3.2 ומתן  המשא  כלכי  עם  כל    מציע   קיים  בנוכחות  או  בנפרד, 
רה שנמצאו  ומתן  ים  אוי מציעים  המשא  ועדת  אכלהליך  מור; 

משא ומתן  ההמנהל את  להעניק לצוות    תיה רשאיהם תרזיהמכ
לקבוהסמכ את    ייה,העיר טעם  מ הפגישות  מסגרת  את  עם ע    ות 

 ם השונים;תתפיהמש
 

המשא .8.7.3.3 את  שינהל  לצוות  לק  כי  הסמכות  תינתן  יים  ומתן, 
המשא  במ הליךסגרת  מיט  ומתן,  ההצעה  מתן  וסופית  בשל  ית 

(Best & final  בין שההצעה ,)כדי  ו תוך  צמ ע  ותוצ ופית תינתן לסה
נ באו  תוגשעה הסופית  צובין שהה  קיום הישיבה, ת  לתיבפרד  פן 

להמכרז בהתאם  וזאת  שי מועדיים,  עליקבע ם  הצוות  -ו  ידי 
 .  המנהל את המשא ומתן

 
שתתפים  ן המ עירייה לביין נציגי הכי טרם תחילת המשא ומתן ב .8.7.3.4

ה  שונים, המציעים  רוניש יהיו  לצוות ם  להגיש  הפועל    שאים 
 ז.   נים אודות המכרו סמכים שמה, ריי מטעם העי

 
ו כל    םבתו .8.7.4 משא  מי ייה  העיר בין  מתן  מפגש  ב  לבין  המשתתפים    מכרז,מבין 

פייע ומת רך  השא  ניהול  אופן  המתעתד  ברוטוקול  פרוטוקול  ן  הצדדים.  ין 
 רז.   י המכחלק ממסמכ ומתן יהווההמשא 

 
  יה תהלא  והיא  ,  כאמור  ןתמייבת לנהל משא ומתחנה  ירייה אינכי הע  ,מובהר .8.7.5

   .ם במכרזהמשתתפי שא ומתן עםמשלא לנהל ייבת לנמק את החלטתה  ח
 
 תאות ואסמכ ות במכרזלהשתתפ נאי הסףת .9

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

 : לקמןכדאת  כל ז , (על הסף  הלגרום לפסילת ההצע הים עלולאנהת
 

  לראיששב או אזרח  ות הנו  המציע .9.1
 

לת ,  חברה,  עמותה:  הינומציע  ה .9.1.1 ים  רשומ וים  מאוגד ה  , הציבורעלת  וחברה 
או שותפות של תושבים    ( עוסק מורשהראל )ח ישיחיד תושב ואזר   וא ישראל  ב

 .  ים כאמורואזרח
 

עמי .9.1.2 הוכחת  הציע לצורך  של  המציעיבתנ  דתו  על  הנ"ל,  הסף  לצרף    םאי 
   ם: המסמכים הבאי  תקהע  את להצעותיהם

 
   שוםריד תאגמציע שהוא  .9.1.2.1

 
ת  להצעתו אן בישראל, יצרף  י די פ-עלהרשום    מציע שהוא תאגיד 

 .דכן מרשם החברותדפיס מעוגדות שלו ותההתא תהעתק תעוד
 

    מציע שהוא יחיד .9.1.2.2
 

יידרש  צמ .9.1.2.2.1 תאגיד,  שאיננו  צילהצע  לצרףיע  לום  תו 
, באופן שיהיה קריא  )כולל ספח(  תעודת הזהות שלו

 . וברור
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שהוא .9.1.2.2.2 רשו   בגדר   מציע  לא  רף  צי,  מהשותפות 
שהוא  ים כשותפת בין הו את הסכם השותפו להצעת

מחוק פרטים בעלי אופי  תן ל )ני י עו"דדי-ומת עלמא
הזהמסחרי( תעודות  צילומי  את  וכן,  כולל  )ות  , 

  תפים.ל השוש (ספח
 

 ת מורשית יבואן או סוכנו .9.2
 

יצרן ה המציע   .9.2.1 ידו, או שהנו סוכן מרכב המהו יבואן של  ורשה מטעם  וצע על 
 .היבואן כאמור

 
 הבאים:  המסמכים  צורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו אתל .9.2.2

 
כתא  כל אסמכב או  של יצרן הריבואן מורשה: אישור בכתב    בילג .9.2.2.1

מ המהי  טעםאחרת  היבואן  הנו  המציע  כי  הרכב,  של  ורשה  צרן 
 שלו בישראל.  

 
היב  סוכנותלגבי   .9.2.2.2 של  איואןמורשית  היב:  של  בכתב  ואן  שור 

מציע הינו סוכן מורשה מטעמו, וכן, אישור בכתב המורשה כי ה
 ואן המורשה.  היב  להוכחת זהות 9.2.2.1כאמור בסעיף 

 
 בוטל .9.3

 
 בוטל .9.4

 
 בוטל .9.5

 
 הצעה ה ערבות  .9.6

 
ימציא .9.6.1 בנקאיתורבע  המציע    י מסחר ק  בנ   מאת מותנית  לתי ב  ית מאוטונו  ת 

) לראיש ולהלעי י  "ל  ה להבטח  וזאת  (,"הבנקאית  ותרבהע לן:  תו  בוייתחת 
בתנאי  ל ערו הבנקאית  הערבות  ;  המכרזעמידה    רף המצו  חסנו ב  כהתהא 

  .(6ס' מ פסטו) כרזהמ  למסמכי
 

 ת אינקהב  סכום הערבות .9.6.2
 

לה .9.6.2.1 מבקש  אשר  במתת שמציע  זאתף  זה,  לאספ  כרז    קת ביחס 
כאמור  "עלשפ  ד  המיוע  רכבה ערבות  להמציא  יידרש  לעיל,  , 

של   אלף  )  500,13בסכום  עשר  מאשלושה  כולל  ,  ₪  (ותוחמש 
 מע"מ; 

 
רכב  ת  אספקחס ל זאת בי  כרז זה,ף במתתשש להקבמר  אשמציע   .9.6.2.2

לוטרינר לעיא עמצלהרש  ייד,  ,  המיועד    בסכום   , לירבות כאמור 
 מע"מ;  ולל, כ₪ (שניים עשר אלף ) 00012,של 

 
רכב  ת  אספקחס ל זאת בי  כרז זה,ף במתתשש להקבמר  אשמציע   .9.6.2.3

של    בסכום  ,לרבות כאמור לעילהמציא ערש  יידבטחון,  המיועד ל
 מע"מ;  ולל, כ₪ (חמש מאותשת אלפים וש) 006,5
 

לה .9.6.2.4 מבקש  אשר  במתת שמציע  לי ולהגיש    ,זהכרז  ף  ותר  הצעה 
רדות בגין  א ערבויות נפן סוגי הרכבים, יידרש להמצימאחד מבי 

, כל אחת בהתאם לסכום הנקוב  ידו-תוגש עלכל הצעת מחיר ש
 לעיל המתייחס לסוג הרכב המוצע.  
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)בגין   קאית אחתלצרף ערבות בנים יהיו רשאים לחילופין, המציע
לשני   הצעה  שלושתם(,הגשת  או  רכבים  שס  סוגי    מה כוובלבד 

המצ בסכום  הערבויות  ר  טביהיה  בנפשל  רכב  לכל    רד הנדרשות 
 ; ם(וותרו על כנ)כאשר כל יתר תנאי הערבות י

 
כי    ס מובהר,  זההוראות  סע   עיף  העל  כל  יחולו  שלו,    משנה יפי    מןאחת  על 

 רז.  יהם למכש ביחד עם הצעותמציעים להגישעל ה קאיות הבנת ויוהערב
 

  ה יריי שהע   לכ כ.  1202  אפריל  30  וםיל   עדבתוקפה  תעמוד    איתנקהב  ותבהער .9.6.3
דרוש  ל  יתשארתהיה  היא    ה,ם למכרז ז הנוגעי  םניהזמ  תו וי לוחתחליט על שינ 

הארכת  מ את  לעת  ההערבו  קף תועת  בהתבנקת  זאת  דעאית,  לשקול  תה  אם 
   הבלעדי.

 
וסח שונה  ננקאית 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 
סלעני העין  אוברכום  תוקומו  ת  תיפסעד  עמהותגרול  פה(,  לת סיפ  את  ר 
 .עהההצ

9.6.5.  
האמור אף  העילעיל  על  עלהתה  ריי,  רשאית,  ד א  שיקול  ,  הבלעדי  עתהפי 

(  3שלושה )  עדת של  וספפה נלתקובכל פעם    ותרבכת העהאר  מציע  כלש מלדרו
  .יעיםופנתה לכל המצשדרישה זו ה דבלב, ודשיםוח
 

של    חייתהד  ת בסמוך לאחרנקאיבה  תבורעהאת  יע  חזיר לידי המצ ת ייה  העיר .9.6.6
לבצע את הפרויקט  חר  שנב המציע  ם  ע  נחתם חוזה בסמוך לאחר ש  או,  צעהה

 . ת ביצוערבוהמציא ע
 

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

המצי חזר  שבו  את  ועתמהצ  ובע  קיים  לא  הת   ו/או  ת  יקנובדי מכרז  נאי 
ו/א למובשלמות  סירב  הדא  לא ו  במת  שוירחר  במכרזמנו  זכייתו  ,  עקבות 

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

המכמהוראו  מת  בכל  ו/או  שברז  כיול ר  התבר  ו קרה  המכרזים  מציע  ה   ועדת 
או השוויוני  גן ו/וההך  י ל רת הההפך  ב ו/או תוו בחוסר תום להצעת את  הגיש  

המ מרבות,  )ל  כרזבמ  פיםשתת בין  חבכל  שיש  ניסילק  ש שקרה  של  ון  יומה 
 וכיו"ב(.    יביתפיקט עה צהו/או טעייה ו/או ה  הטיה

 
אין  .9.6.8 כי  העי בזכוי   מובהר,  בסעיף  ייה  רות  בככמפורט  סעד    וע לגר   ידזה,  מכל 

 . כל דיןי פ  מסמכי המכרז ועלבהתאם ל ייהעיר שות המד לרעו אחר אשר 
 

ו  יח קיומוכ להרך  מבלי שתצט,  תקאיהבנ  ותה רשאית לחלט את הערברייהעי .9.6.9
  אוו/דרישתה    סלבסאו  ו/ה  תשמק בקלנאו  /סו ו לבסאו  גרם  נזק כלשהו שנ  של

  .נקבה בפני  תהערבו  הצגת כתבבשדי אלא   המציע,כן אל פנות קודם לל
 

ע .9.6.10 אשר  הרב מציע  ש  יוכל   לא  ,ול  וחזרה ותו  זכייה  על  ר  אחל  לערער 
המעידה  ת  רבו, ערערלע  שתולבקרף  מצוא לעירייה, באם כן המצי  אלאז,  במכר

הינו    וםת  יכ ה  חודשים  3תוקפה  לעירי מיום  לעניי היחזרתה  סע.  זה,  יף  ן 
   פני בית משפט.פטי בליך משיטה בה , נק ר", לרבות"ערעו
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 פי דין -לע ושות רהד  תאותאסמכ .9.7
 

למציה  על להצעתע  האישוריצרף  כל  את  הבאיםו  הגשת    הםכש,  ם  למועד  תקפים 
 ההצעה: 

 
ה  .9.7.1 המציע  לפיה,  בעלהצהרה  לפי   וא  הדרושים  האישורים  עסקאות    כל  חוק 

ציג כ1976-התשל"ו  בוריים, ופים  לשם  יצרף  מציה  ך, .  היר  תצ   עתולהצע 
 (. 7טופס מס' וסח המצורף למסמכי המכרז )בנה לחוק זבהתאם 

 
אות  הורן בהתאם לספרים כדייהול  רו"ח בדבר נקיד שומה או  אישור תקף מפ .9.7.2

 . 1975-התשל"ו ,מוסףס ערך וחוק מ  [נוסח חדש]הכנסה   ספקודת מ
 

ניכו ר תק אישו .9.7.3 ]נוסח  כנה  להוראות פקודת מס   םאקור בהתי מס במף על  סה 
 .[דשח

 
ך  ודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערעת   כ"ר אואישור מלהעתק   .9.7.4

 . 1976-מוסף, התשל"ן
 

 ן פי די -עלהצהרות  .9.8
 

לגרוע   שמבלי  הממחובתו  המה  אתלצרף  ציע  ל  האישורים  ו/או  פורטים  מסמכים 
 ים:הבא מכיםהמסכל את עתו גם צרף להצבמסמך זה, עליו ל

 
 ד עניינים גוניתצהיר בדבר היעדר   .9.8.1

 
באמצעו   עציהמ .9.8.1.1 נושאיצהיר  כי  שרמ  ת  מטעמו,  בכיר  ה 

ה לא יהיה תוך  ירייימת הסכם עם העתפותו בהליך זה וחתהשת
ינו המציע ו/או  ב  יןים, וכי אניגוד עניינ  ימצאות במצב שלכדי ה

נושאי משרהבעלי המנ ו/או  שלו  משפח  בכירים  יות  ה,  בו קשרי 
 ה.  להליך ז  8' מסכטופס וסח המצורף נלבהתאם   וזאת

 
המציע בעצמו )באמצעות נושא משרה   בנפרד  והתצהיר יחתמ   לע

וכ  מביכאמור(,  אחד  כל  המניות ן,  בעלי  השותפים(  ן  ,  )או 
הו   דירקטורים חברי  המנהל()או  משרהעד  נושאי  מנכ"ל,   , ,  

    .בכיריםמנהלים 
 

עץ המשפטי  היו יתר, לקבלת אישור  , בין הוישמש  ים אלהתצהיר .9.8.1.2
 הזוכה.  עם   ההסכם להחתימה ע  םרשל העירייה ט

 
 מירת זכויות עובדים בדבר שר תצהי .9.8.2

 
יצרף   .9.8.2.1 בכתב שצעתו תצהי הלהמציע  ב ר  ושל  בו,  לו  עלי השליטה 

המצורף   מססמך  מכבנוסח  המכסמכלמ  9  'טופס  בי  דבר רז, 
חובו בקיום  על  ענייןתיו  העובדים,  ה-זכויות  חוקי  ועל  פי  עבודה 

   .לבנטייםהר ם וההסכמים הקיבוציי ההרחבה  פי צווי
 

פ שערהה  כל  יצורפו  הירלתצ .9.8.2.2 בדין  בעות  המציע,  של  לי  לילי 
בו  אחר   שליטה  בבעלווחברות  מבע ות  מי  במידה  ת  השליטה,  לי 

ידי מנהל  -לה על אמעל מי    שהושתו  ן כל הקנסותכ ווהיו כאלה,  
חוקי העבודה  ה בגין הפרה של  פה במשרד הכלכלוהאכיסדרה  הה

 צעה.  הה להגשת  וןחר שנים האחרונות מהמועד האה ושבשל
 

דרישת -על .9.8.2.3 ה יהרי העי  פי  יצרף  ,  מעודכן ר  אישולהצעתו  מציע 
בר ההרשעות ה במשרד הכלכלה בדנהל ההסדרה והאכיפ מ  של

 . םמור או העדראכוהקנסות 
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אה  אם .9.8.2.4 ממציע  מי  השליטה  ו  הובעלי  השנים  רשעו  בו  בשלוש 
העבירות המנויות  מבין    ו יותר לילית אחת אות בעבירה פהאחרונ

וה  קיבחו עלת  צעההה,  9  מס'  ופסבטם  פורטימה עבודה   יפסל 
 . הסף

 
או .9.8.2.5 המציע  ה  אם  מבעלי  עללשמי  נקנסו  בו  מינהל  די  י-יטה 

הכלכלה במשרד  והאכיפה  )  ההסדרה  קנס2בשני  או(  ר,  ותי  ות 
, 7בטופס מס'  י העבודה המפורטים  וק בחרות המנויות  ן העביבגי

השניבשלו האחרונות, ש  הסף  ם  על  תיפסל  מובההצעה  ר  ה . 
מ  בזאת הפסכי  אותהסוקנר  בגין  כקנסות    רהעבי  ת  ייספרו 

 שונים.  
 

 ה פלילית ער הרשדער בדבר היהיתצ .9.8.3
 

מט מה .9.8.3.1 בכיר  משרה  נושא  באמצעות  יצהיר  המציע מעציע  כי    ו, 
ל אחד מנושאי המשרה  וכו  לי המניות שלחד מבע, כל אכןו  עצמו

  נה למנכ"ל, סמנכ"ל, "ל, משן, מנכי דירקטוריו)כגון: חבר   במציע
כספים, כ תפעומנהלי    מנהל  מנהל  אל,  אנוש    דםוח  משאבי  או 

לא  שק  7  ךל במה  הורשעו  וכיו"ב(,  השנים  להגשת  )שבע(  דמו 
עמה  ההצעה שיש  בעבירה  בה  למכרז  זאת  לקלון,    סח נותאם 
 .  01כטופס מס' ף המצור

 
  " ה שיש עמה קלוןירעב, "10טופס מס'  ין סעיף זה ולעניין  ני לע .9.8.3.2

פגי  בה  שיש  עבירה  כל  המיעהנם  בטוהר  וכו דה  עת,  עבן,  ירה  ל 
 שע" או "עוון"; "פסוג מ

 
יצרף .9.8.3.3 יי   המציע  בירור    י ופלתצהיר  לצורך  הפלילי,  במכוח  רשם 

המצורף   יחתמו    ,10  מס'  לטופסבנוסח  אחד  עליהם  מבעלי  כל 
 י המשרה אצל המציע.   , כל אחד מנושאכןיות של המציע, ונמה

 
 גבלות עם מוזכויות לאנשים   לפי חוק שוויון רההצה .9.8.4

 
פי  אם לנדרש לבכיר מטעמו, בהת  רהא משאמצעות נוש, בהרההצ   שיגי  המציע

זאת    ,1998-יות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חכולחוק שוויון ז  9ף  יעסהוראות  
 .11' מס סכטופורף וסח המצבהתאם לנ 

 
 דרישות המפרטהמוצע ל רכב לי הכ מתהתא .9.9

 

המוצע    כלי .9.9.1 המציע-לע הרכב  מאחידי  יהיה  ה,  הדגמים  בסד    1יף  עמבוקשים 
 ל.  עיל
 

המלהציע  המבקש  מציע   .9.9.2 לארכב  היועד  הסוג  גף  על  נמנה  אינו  אשר  בטחון, 
בסע המפ נ1יף  ורט  ל ,  של  דרש  טכני  מפרט  להצעתו  המוצע,  צרף  הרכב  כלי 

   עיל.  ל  1עיף הדרישות המפורטות בס  התואם את
 

ומודגש,  ומ .9.9.3 רכב  קביעתכי  בהר  כלי  של  זה    מסוים  התאמתו  הליך  לדרישות 
צעות  ידו(, באמ-שייקבע עלקצוע  מ   ידי איש-או על ע ) שפ"ידי מנהל  -תעשה על 

ק כי  מובהר,  כתובה.  דעת  מכריעה זו    ביעהחוות  ויראוומחייבת  תהיה  ל  כ  , 
 לקביעה זו.   ראשסכים מאילו הכ תףמשת

 
 מסמכיםרכישת תא על מכאס .9.10

 
 המכרז. שת מסמכי דה על רכיהצעתם אסמכתא המעיים לצרף למציעעל ה
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 בוטל .9.11
 

 ה בתנאי הסף עמיד סמכות לבחינה נוספת של  .9.12
 

באישור של ועדת המכרזים    ןיא , כי  הר ומודגשל ספק, מובהסר כען  מל .9.12.1
בת  יו לפ עומד  מסוים  של משתתף  הסף  כמכה  נאי  אישלהוו  י דרז  ור  ת 

 . המכרזל הסף ש  תו של אותו משתתף בתנאיידעמי ומוחלט לגבי  סופ
 

סופיתלקבלתה של    עדמקרה,    בכל .9.12.2 המכרזים רשאית    דתוע,  החלטה 
ול ובמידת  הסף  בתנאי  יםתתפהמש  עמידת  את   מחדש  בחוןלשוב   ,

ש  הצורך, מציעים  זה  מטעם  לפסול  כן  עוהצאף  לפני  נבדקו  תיהם 
 .סףנאי התבדות ומע ושר כי הןוא

 
 :ן ההצעותהבחירה בישיש לצרף לצורך ם נוספינתונים ו מסמכים .10

 
 בוטל .10.1

 
 בוטל .10.2

 
 בוטל .10.3

 
 המציע  של פרופיל .10.4

 
 :יםהבא  םהפרטי  יפורטו  ובו,  המציע  של פרופיל  להצעתו לצרף המציע על

 
 . של המציעההתאגדות  צורת .10.4.1

 
 . בתחום המציע של פעילותו   תיאור .10.4.2

 
 . במציע השותפים או  המניות י לעב  טפירו .10.4.3

 
  המציע   של  שרהנושאי המ   ,הל(נגוף המ )או ה  וריוןרקטהדי  חברי  פירוט .10.4.4

 . ם אצל המציעויתר בעלי התפקידים הבכירי
 

 יבות העניין.  ס נכון בי ולנמציע יראה לראו שה  או נוסףר ן אחנתו  כל .10.4.5
 

 ניידת שירות עלת והפ שהות מורמוסך שירי פרט .10.5
 

ה .10.5.1 להצעתומציע  על  הממכימס  לצרף  כי  ם  כך  על  המוצע    לרכבצביעים 
מורשהיש  ידו,  -על טיפולים  מוסך  בו  לבצע  יכולה  העירייה    אשר 

שוט ואחזקה  אשרפתתיקונים  במרחק    ,  יעלמצוי  על  שלא    03ה 
 ה(.  יימדד מבניין העיריי)הרדיוס   מן העיר רהטק"מ  )שלושים(

 
להעל   .10.5.2 לצרף  את  מציע  המוהצעתו  כאמורפרטי  המורשה  ,  )שם  סמך 

 מנהל המוסך כאמור.  ופרטים אודות   ,פרטי התקשרות וכו'( ובת,כת
 

 מסמכים מתשלהה וצעמתן הבהרות לה .11
 

שומרייירהע .11.1 זכה  על  וותה ת  דעתה  -לע,  שיקול  לדרולעהב פי  אדי  מכל  מן  ש  חד 
אות אסמכת  כים אוסממ  וכן, השלמתלאמור בהצעתו,  בכתב  המציעים מתן הבהרות  

ליך ה כהיך זתה )ויראו הל ההצעה ו/או הבהר  דרושים לדעתה לצורך בדיקתנוספים ה
להצע הבהרות  ללמתן  לרבות,  הוכצוה(,  עמירך  המשתתחת  של  נאי הסבת ם  פידת  ף 

 (.  ה למכרזצעההנכון למועד הגשת  )זה יך הל
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ו/מוש בהעירייה אינה חייבת לעשות שי .11.2 ם  ריכים חסאו השלמת מסמהליך הבהרות 
וה מסוימת,  דעתובהצעה  לשיקול  נתון  שימו   צוותשל    דבר  לבדיקת הבדיקה  נה 

   . המכרזים עצמהלשיקול דעתה של ועדת  או   צעותהה
 

  ל פסילת ע  יט עדת המכרזים להחלושל  תה  וע מזכודי לגר כ  ל,עי אין באמור לך,  משכ .11.3
זאת,  ם  ע  י מכרז זה;אמור לעיל בתנאתאם ללא צורף במלואו ובה  שהחומר הצעות  

הצעה כאמטרם פסב רשא ילת  ועדת המכרזים תהא  למציעיםור,  לפנות  השונים    ית 
לקבבקש נמסבלת  ה  שלא  לחומר  מסמכיהשלמות  ו/או  בנוסנוספיםם  ר  לחומר ,  ף 

 לידיה. ר מסשנ
 

וכיחים בדיעבד סמכים המהשלמת מלאפשר    די כ  אין באמור בסעיף זהי  , כמודגש .11.4
התקיימו )כאשר הללו לא  עיל  טו לשפורהסף  ם בתנאי  ו של מציע מסוי עמידתאת  

הג במועד  אוה  שתבמציע  למכרז(  באיחור  צעתו  הבנקאית, הערבשל    הגשה  ות 
 .   ך זההלי  תנאיה לפי ת פגומבנקאי ותיקונה של ערבלרבות, ת

 
הצוו .11.5 המכרזיםד בת  ועדת  או  העניי לפ)  יקה  יקצב י  לשן(  מועדים  כל ו  של  עמדתו  ם 

 ים.  ת המסמכ להשלמכאמור בדרישתה מציע 
 

 מכרזת ההצעות שהוגש ליקבד .12
 

 לי כל .12.1
 

לאמ .12.1.1 זו  הב  ור בכפוף  המכרזיםעו ,  תוצעה  להציעזמנה  ין  במתבחר    דת 
שעמ בתההצעות  הסףא נדו  ההצע-לע  כה, זוה  הצעהה   את  ,י  ה  פי 

 .  לעיל( 1.2.2בסעיף  הקבועה סתייגות)ובכפוף לה ביותר ת הזולההכספי
 

ה הזוכה  הצעירת העל בחו בנפרד  לחוי  עיף זהכי הוראות סעוד מובהר,  
ועד  מיב ההרכהמיועד לוטרינר ו   הרכב המיועד לשפ"ע, הרכב   ספקת לא
 .  ף הבטחוןלענ

 
 .  היאש הצעה חייבת לקבל כל תאין העירייה מ .12.1.2

 
או    הירסב  בלתי  יאשה,  הצעהב  כלל  שבתח לה  לא  תיא רש  היי רהעי .12.1.3

בח   התייחסות   חוסר  לשב  או  המכרז  שותרילד   המאהת  וסרשהינה 
  ה צע הה  הערכת  נעו מ  העירייה  תעשלד  המכרז  מסעיפי  לסעיף  טתורמפ

 . כדבעי
 

המכרזיםעו .12.1.4 רשת   דת  מ  תאי היה  יועץ  יולמנות  יכו טעמה.  כאמור    ל עץ 
הרלבנטית  מנהללהיות   הבעירייה  המחלקה  לפנ אשר  יהיה  ץיוע.    תוי 

והסב  קבלתל פרטולמ שהרים  חוולצור   עיםי המצמן  ים  ת  גיבוש  ת  ך 
 סף.  בתנאי הם מציעית הדבר עמידב ותעד

 
 ה הכספית צעהה מילוי אופן  .12.2

 
   .דן נסתראומעם  ת  מתן הצעה כספיל טה שבשי יינה תה  המחירות הצע .12.2.1

 
בי  גאת על  , זהמחיר לכל פריטואת    יםו המלאית פרט כל מציע ימלא א .12.2.2

 י המכרז.  סמכ למ ףרבנוסח המצו 21' מסס פכטוף המסמך המצור 
 

מלאו  י  י כלי הרכב,אחד או מסוג ק לצעה רגיש ה להמציעים המבקשים  
המחיראת   בהצעת  הרכ  החלק  לסוג  עלהמתייחס  המוצע  ניתן  )  ידם-ב 

  (.יתר החלקיםלמחוק בקו את  
    

במקור    אותה  , ולהגיש בעט כחול בלבדלמלא  ת יש  יפעה הכסההצאת   .12.2.3
 .  הצעה(של ה צילומיעתק  ה לא יתקבל)
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,  12  ס'מ  טופסכ   נוסח המצורף וכה בהתאם לער   ית תהיה ספ ההצעה הכ .12.2.4
 .    . ובנוסח זה בלבד

 
ה בעת  מציעעל  כי  לוודא  מסמים  לידיה  יכקבלת  יקבלו  הם  ם  המכרז 

תן יהיה להוריד  י נ ,  ובכל מקרה,  כספיתעה הת טופס ההצרד, גם אבנפ
 .  ההכספית מאתר העיריי ה את טופס ההצע

 
  ף אשר תצור  תפרדונ  , אטומהסגורהה  פטבמע ההצעה הכספית תוגש   .12.2.5

ע הצעהמובהר,  .  זכרהמי  מסמכיתר  ם  ביחד  תוגש   כי  שלא  כספית 
די  י-עלולא תיבדק    על הסף  תיפסל,  הרוגס טומה וסגורה, אבמעטפה  
 . העירייה  רזים שלועדת המכ

 
ו/או    אין להוסיף הפריטים,  צעות המחיר עבור  ה  וייללמעט מ , כי  מודגש .12.2.6

גלכ על  ההבי  תוב  הית  ספהכצעה  טופס  ו/או  ו  ו/א   ערות הסתייגויות 
בקתנא ו/או  הצע ים  בה  ותשות.  יוגשו  סשלא  להוראות  זה,  תאם  עיף 

 תיפסלנה.  
 

 ות ת שונהוראו –ספית כה הההצע .12.3
 

ם עם  יתקייומתן שת משא  וב ע בעקבוציש  כון עד  לכאו  )  12ס'  ס מטופ .12.3.1
   זוכה.עירייה לתמורה בין הבין המורה של כנספח הת הזוכה(, ישמש

 
לזתה .12.3.2 שתשולם  בש תה  וכהמורה  בה יה  להצע את"ח,    –הכספית    תום 

כפיל ומת   שתהיה   רבות,  משא  הזוכה  ן  לאחר  עם  )אם    במכרזשנוהל 
   ור(.כאמ  ו"ממ  לינוה

 
הכספ .12.3.3 המפורטיםהסכומים  כ  ההצעב  יים  שיעור    .מע"מם  ליולאינם 

יצורף   המחייהמע"מ  לשיעור  לע בהתאם  מעת  שיהיה  כפי  בדין,  ,  תב 
ליחידה )כלפי    ל המחיר הכול   דכןיעו"מ,  בשיעור המע  רה של שינוי ובמק
 יין(. פי הענאו למעלה, למטה 

 
  .דהמוצ יההתה לא התמורקביעה אחרת, בהיעדר  .12.3.4

 
התש .12.3.5 ול מועדי  התמ ום  תשלום  למתנאי  למוגדורה  בהתאם  יהיו  ר  ציע 

כב  יך זה. מובהר, כי התמורה תשולם במלואה רק לאחר מסירת הרלהב
   . לידי העירייה

 
נתן  י י  והוא סופי  נו כולל הי ההצעה הסכום   בהר כי ספק מו הסר כל ען למ .12.3.6

כל    אתבטא  וי  ם יהמרכיב   לכ  תול אויכל   ירות,תן השעבור כל מרכיבי מ
  : א רק(לת )אך  עמו לרבו ע להצעת המחיר מטיע בנוג של המצ  שיקוליםה

)  דציו ואבואביזרים  ציוד  עמתכלים(,  ים  יזרלרבות,  שכר  בודה,  שכר 
י  בעציםומנהלים,  קתקורהטוח,  י,  רווח  הו,  טי,  משפ  ייעוץ בלה,  בלני, 

תשלומי  נה   ויותלע וכלליות,  דלקהסעה  חובה,הלה  מים, למשחים,  ,   ,
 יו"ב.  כת ווונחשב לת הנה

 
 הבחירה בין ההצעות  .13
 

 מרזיםשל ועדת ה שיקול הדעת .13.1
 

 תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  צעה הזוכההרה בהבחי .13.1.1
 

עועדת הככלל,   .13.1.2 ביותר  מחיר ההעת  ל הצמכרזים תמליץ  והזולה  כשרה 
 .  לעיל  1.2.2ובכפוף לסעיף   יןדל ף לכת בכפובפניה, זאהעומדת 
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  יית רהט עיר   מצד  התחייבות י להוות  עיף זה כדן באמור בסעם זאת, אי .13.1.3
תהיה רשאית    ר, והועדה יותעם המציע בעל ההצעה הזולה ב  להתקשר

 . מירב היתרונותעניק לעירייה את ץ על בעל ההצעה שת להמלי 
 

הממק  בכל .13.1.4 ועדת  ו/כרזי רה,  ראש  ם  שהעאו  על  שומרים  יקול  ירייה 
  ביותר או עם בעל   ולההז   עם בעל ההצעה  רלהתקש   די שלאדעתם הבלע

 שהו.  הצעה כל
 

שימסגרב .13.1.5 בת  המכרז  ה קוליה  הזוכה,  ליכי  ההצעה    ת אישרובבחירת 
בי  העירייה  בחשבון,  השיקוללהביא  את  היתר,  להלן,ן  שיפורטו    ים 

מ רציות  רא  עציהמן  ולדרוש  וזלהוכונה  לשביעות  גם לאחר   את,חתם, 
 הצעות:פתיחת ה

 
מינותו, ת בעבר, אודות דומויצוע עבבמציע בו של הניסיונ  .13.1.5.1

מכי מותחוומחיותו  שוריו,  לרבות ומחיותומי  של   ,  קיומו 
ניהולי   טכני  צווו/או  צוות   המלצותוכן,    םמימתאי ת 

 ., הן לחיוב והן לשלילההמציע  אודות
 

העבו .13.1.5.2 נתונים   אוים,  המוצע   יםותהשיראו  דה  איכות 
 ירייה,מות בעלמערכות הקיים  הם, והתאמתיוחדים שלמ

. לשלילה(  לחיוב אוע )ר בעבודה עם המצילרבות, ניסיון עב
ופים ן ג בר לשלילה )הן של העירייה וה סיון העזה, ני  ניין לע

א ויייבחחרים(,  ציבוריים  )ן  שלוש  במהלך   ( 3יבדק 
 .  זמכרה למו להגשת ההצעהשנים שקד

 
מיד .13.1.5.3 יכ בחינת  בעל  ולתו ת  ביותר    ההצעה  של  לבצע הזולה 

העבוד לרבואת  בדיה,  העבודות,  צבר  ו/קת  הת  עומס או 
ת העבודו   שלים את ו להבחינת יכולת   ,ולרבות  המוטל עליו 

 השלמת הפרויקט.  ו ל התאם ללוחות הזמנים שנקבעב
 

שיקול   .13.1.5.4 אמ כל  או  בתקנה  אחר  המפורטים  מידה   22ת 
עבר יסיון  נות,  לרב  ,1993-נ"גם, תשרזיהמכ  לתקנות חובת

ב  של מסוים  עבודות  מציע  הקודמות  ביצוע  עירייה עבור 
 לה(.לשליאו  )לחיוב 

 
 גרלה על דרך של ה  עה הזוכהבחירת ההצ .13.2

 
  , במקרהור שםוף לאמבכפ, ולעיל  .221.מן האמור בסעיף    לגרועמבלי   .13.2.1

ול  יהנ   ררבות במקרה של שוויון בין הצעות לאחון בין הצעות )לשל שווי 
רשאית לערוך הגרלה  תהיה העירייה  נים(,  ים השוע המציבין  משא ומתן  

 הנמוכות ביותר. ן שהצעותיהם ה תפיםהמשת ן בי
 

בפנלה תתבגרהה .13.2.2 נציגצע  המי  בלבד(,  )נציג משתתפים  י  בנוכחות  ורשה 
כך. משתתף יהיה  וחד לשם  תכנס במי המכרזים, בישיבה שתדת  חברי וע

  , בהגרלה  שתתףו להוותר על זכות מ  וא הרשאי להודיע בכתב בלבד, כי  
 מצעות נציג מטעמו.  בין בעצמו ובין בא

 
של    תהיה  ההגרלה .13.2.3 דרך  אטומועל  מעטפות  מז ובת  נטילת  והות,  לתי 

יו  שול  נחואשר  הישי על  ועדתחן  של  המ  בות  בתוך  פות  עטהמכרזים. 
או "לא זוכה", והן יופקדו במעטפה  "זוכה"  ייכתב    יהיה פתקים, בהם

בתיבת   ישיברז מכהאחת,  טרם  ועדים  המכת  תתקיים    הברזים  ת 
 ההגרלה.  

 
המ .13.2.4 בחירת  סדר  יוטע קביעת  ב פות  המסכם  ים  המשתתפציעים  ין 

 בע. לת מטטהר ב בע הסדה, ייקר הסכמעדהיבהגרלה. ב 
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 תיקון טעויות  .13.3
 

רש .13.3.1 המכרזים,  סופראי ועדת  טעויות  לתקן  טעוי   ת  חשבונאו  איות  ות 
 שנתגלו בהצעות שהוגשו לה. 

 
הטעו .13.3.2 במהלךעשי   תתיקון  ה בדי  ה  ה צהקת  בידי  מעות  )או  י  ועדה 

 וירשם בפרוטוקול.  מטעמה( 
 

 מציע.  ליקון תימסר  על התההודעה  .13.3.3
 

 פסילת הצעות  .13.4
 

י הסף והיא רשאית  ות בתנא נן עומדת שאיו עהצ  תפסול   מכרזיםועדת ה  .13.4.1
או שהן תכסיסניות ו/או בלתי  ו/  לב  הצעות שהוגשו בחוסר תום  ל  לפסו

ת,  ת שהן חסרו וכן, הצעו   , זבמכריון  ות השווונ קר עו פוגעות בהוגנות ו/א
מוטעית של    נהות או על הבנכונ  ת בלתיוח, או מבוססות על הנ מוטעות

 .  אחרת הדהועהחליטה ת אם כרז, זולנושא המ
 

ה .13.4.2 של  מזכותה  לגרוע  כדי  באמור  טכנייםעיאין  פגמים  על  למחול    רייה 
 בהצעה בתום לב. שיפלו 

 
פי  -רייה עלהעי  טובתלסעד העומד  כל  ע מבסעיף זה כדי לגרואין באמור   .13.4.3

 דין. כל 
 

 במכרז הזוכה  .13.5
 

ז  להוראות מכרכה בהתאם  חר את הזותב  ייה רל העיש  יםועדת המכרז .13.5.1
 תתקשר עמו בהסכם. עירייה כי ה הי יריש הע מליץ לראזה, ות

 
המכר .13.5.2 את  זיועדת  תשקול  ו/או  ם  עם  ר  אחלההצעות  מו"מ  שניהלה 

תקבל  מכן    ולאחררות,  הבההם  המציעים, כמפורט לעיל ו/או קיבלה מ 
 טתה.  את החל

 
להחלי  ועדת המכרזים .13.5.3 על  רשאית  ביותרעה הת ההציר בחט    , מתאימה 

לבחור  או לא  הצעה  להחליט  ו   כל  להבר טבמ  הכולשהיא,  את  ה  טיח 
 מירב היתרונות לעירייה.  

 
חל כיחידה  )כהגדרתו לעיל( והוא    הנו ביחס לכלל הפרויקטדנא    רזהמכ .13.5.4

 ויקט. ך הפר ם מתוביחס לחלקירק ות  אחת. לא תתקבלנה הצע
 

 חידה צעה י ה .13.6
 

שת .13.6.1 למככל  יחוגש  הצעה  כדיכרז  או  שה,  בדיקתכל  הסף  תנא   לאחר  י 
ההצעות   יתו/או  לועד לגוף,  המברר  בכי  ם  זיכרת  הצעה  נותרה  פניה 

בה תחליט  היא  סעיף  ת יחידה,  תקנה  להוראות  לתקנות    )ו(22אם 
 .  1987-תשמ"ח  –העיריות )מכרזים( 

 
 יחידה.  ניין הצעה  על ותיה החלט ק אתתנמים ועדת המכרז  .13.6.2

 
שועדת  .13.6.3 עלהמכרזים    ככל  המ  תחליט  הנימוקיכרז  פסילת  ם  מן 

פרסום  הנוגע לכל  ב  לןלה  זה  אות סעיףחולו הורמפורטים בסעיף זה, יה
 מכרז חדש.  
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 סום למכרז חדשדרג ההצעות ופרמציע השני במההתקשרות עם   .13.7
 

ה את  מצרת לעה שומ ירייהע   ין,עפ"י כל ד  מבלי לגרוע מזכויות העירייה .13.7.1
שיבצע  מנת  שו, על  גוי במדרג ההצעות שה המציע השנלפנות אל    הזכות
ה וזאתפרו את  הצעתו  עפ"י  לאחר  יקט  זשהוכ  גם  על  ר  אחה  וכרז 

עוממכב אינו  הראשון  שהזוכה  מקום  כל  עפ"י    דרז,  בהתחייבויותיו 
 . כל טעם אחרהמפרטים הטכניים ו/או ההסכם או מ  מכרז ו/אותנאי ה

 
שידורג .13.7.2 ת  למציע  שהושני  של  הא  לעיריימי  7ת  להודיע  קבלת  ם  על  יה 

כ  הצעתה. עשה  המלא  המדורגן  בשלילה,שנ  ציע  שהשיב  או  תהא    י, 
  ך הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכ  יע אתולהצ   ורחזליה  ית העירירשא

 הלאה. 
 

בהתאם  .13.7.3 מציע  נמצא  זה,    לא  סעיף  רשאית  להוראות  העירייה  תהיה 
 .   ם מכרז חדשלפרס

 
ש .13.7.4 העירהתקשרותה  לייה  ל  מותנהוראות  בהתאם  זה  בכך סעיף  ית 

זמנה זו  , במועדים הקבועים בהיהימציא לעירי ה,  סעיף זי  פ-שהזוכה על
אובהסכם,   הביטוח  בהת  בוערת  הן  עריכת  אישור  את  והן  יצוע 

 רתם בהסכם(. ד)כהג
 

 סייגים .13.8
 

אף .13.8.1 דין,  ,  לעילהאמור    על  כל  פי  על  מסמכויותיה  לגרוע    דת עוומבלי 
 מציע כלשהו כזוכה במכרז. ז עללהכרי ית שלארזים רשאהמכ

 
כזה, .13.8.2 מאת  ל  ם זכאי  ו הייא  ל  ציעים מה   במקרה  שיפוי  או  פיצוי  כל 

 רז.  מכי המכ מס שת כיר בגיןלרבות,   העירייה,
 

 מיוחדים  סמכות ראש העירייה במקרים .13.9
 

ר  העי  לגרוע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועצת זה, כדי  אין באמור בהליך  
 העיריות ]נוסח חדש[.   )ג( לפקודת148 ת סעיף להוראוט בהתאם רה

 
 ם ההסכ .13.10

 
ם הסכם  קייא  יהא  ל  ודה לזוכה,  הזמנת עב צאת  הוי עובר לכ פק מובהר,  ר סלמען הס

 צדדים.  תוקף בין ה-בר
 

 הזוכה ן בהצעה  זכות עיו .13.11
 

רשאי לעיין בהחלטה  יהא  שתתף במכרז  מכל    המכרזים,  כלליבהתאם ל .13.11.1
המכרעדושל  פית  הסו בזים ת  הז נימ,  ובהצעת  במכרז,  וקיה  זאת וכה 

 . תוצאות המכרז על ההודעהת בלק יום מ  30בתוך 
 

במכרז  מ .13.11.2 יהשתתף  בלרשאי  א  לא  דת  ועת  טחלה  שלחלקים  עיין 
  לדעת ון בהם עלול  ה, אשר העיההצעה הזוכקים של  בחל, או  המכרזים

יטחון  בב  פגוע , או לת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועיועד
 לכלתה או בביטחון הציבור. החוץ שלה, בכ יחסיינה, בהמד

 
קש  בזוכה ות, תפנה העירייה לבעל ההצעה הלעיון  כותמימוש הזם  רט .13.11.3

עמ ל  משלושה  וחריא א  )לדתו  את  עסקים(  חסיון  ימי  הטלת  על  עניין 
העיון ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או    היקףה, וקים מן ההצעה הזוכחל

 קבע(.  ד שנב במועלא הגיה הזוכה עההצבעל  בהיעדרה אם 
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כא .13.11.4 במסמכים  לעיין  יהיה  בכהעימשרדי  ב  ורמניתן  בלבד,  וף פרייה 
בכתב  עעד  מול  ש  ש מראולתיאום    לעיון,   למשלוח בקשה  נציג  העיון  ם 

לתשל העיריי ובכפוף  של  קבוום  ה,  בסך  הוצאות(  )בגין  ₪   100ע 
חדשים)במילים:   שקלים  כ מאה  עבור  מע"מ(,  כולל  פג.  עיון,    ישתל 

 ק.  חוכ מבעיון; לסכום זה יצורף מע" ותי העלויות הכרוכ סוכי את לוז
 
שיתתשמ .13.11.5 המסמכ ף  של  צילומי  העתק  לקבל  הפתובקש  לעיון ח ים    ים 

עמוד    ם של כל( נוסף, עבור תצלו ₪ )חצי  ₪  0.5סך של    ייהיר לעם  ישל
 (.A4ל  סטנדרטי )בגוד

 
כנ  .13.11.6 תהיה  מסמכים,  שאינם  חומרים  של  העתק  תשקבלת  כום  ס  לוםגד 

 לעת ולפי נסיבות העניין.  תיה, מעהעיריגזבר   בע ע"ישיק
 

לעיין במסמכיםהצעה הזוכה יה   כי בעלר  בהומ .13.11.7 חד  אשל כל    היה זכאי 
זכותמש  מיש  יםשתתפמן המ לעיין במסמכ את  עיו  ון  י ההצעה הזוכה. 

 זה.  ה יהיה בהתאם להוראות סעיף כאמור של בעל ההצעה הזוכ 
 

 תנאים כלליים  .14
 

 חל הן  דיה .14.1
 

כפ ה .14.1.1 זה  לדיליך  מעת  בהחלים    המכרזים  ניוף  בנוסחם  ישראל,  מדינת 
 .  לעת

 
 . נה ותוגשנה בהתאם לכל דיןרכתע ההצעות .14.1.2

 
תפות  אים לצורך השתשפטי מתץ מעויי ו  כמי שקיבלבו  שיחעים יוהמצי .14.1.3

 עי אחר.  , וכן, כל ייעוץ מקצוההצעותבהליך והגשת  
 

 ייחודית  תניית שיפוט .14.2
 

הנוגע   עניין  להסכם  / ו  זהרז  למככל  ו  מכוחו,הנכרת  או  אך  בב יידון  המשפט  ית  רק 
    .באר שבעעיר ענה ואשר מקום מושבו מצוי ב בתובן דות ליניעני ך מבחינה המוסמ

 
 יך הלת בפותתהשוצאות הה .14.3

 
י כל   .14.3.1 לימציע  השתתפ שא  בהוצאות  רכישת  בהליך,    ותובדו  לרבות, 

 ע בדיקות נשוא המכרז.  מכי המכרז וביצומס
 

  .אלה ה בגין הוצאותיריימאת הע  כל שיפויי לא זכאלא יההמציע  .14.3.2
 

 ע הפרויקט לת ביצוחידחיית ת ו א  ביטול על ידי העירייה .14.4
 

  ל את ההליך די, לבטעהבלתה  עקול דל פי שי עכל עת ועירייה רשאית, בה .14.4.1
 .  דנא

 
ע .14.4.2 ההליך  העיריי -לבוטל  תהא  ידי  היא  הפרויקט  ית  רשאה,  את  לבצע 

ענה  ים כל טלמציע  הא שת  מבלי   בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים,
   לכך. יעה בקשרתבאו 

 
 שיקולים תקציביים  .14.5

 
ס  עןלמ .14.5.1 כל  בזאפקהסר  מובהר  נשוא,  הפרויקט  ביצוע  כי  ז  ת  ,  המכרז 

ו של  ר תקציבי או קיומ תנה בקבלת אישומלא, מו  ופןבא   עביצולרבות  
 תקציב.  
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העירי  .14.5.2 על  לפיכך,  שומרת  ו/או  יה  המכרז  את  לבטל  המלאה  זכותה 
מועלדחות   תאת  ביצחילד  העבות  )כווע  חלקןלן  דות  להקטין  (,  או  או 

ביצו היקף  מאי  אכתוצ  דות ובעהע  את  התקציבי  ה  האישור  קבלת 
)או סי  האמור  הבמכל  אחרת  המוסמכים  הגורמי   ר ישובא   הקשור ה  ם 

 ם המדינה(.  מטע
 

להיקפו  של המציעים יוגשו בהתאם  בצורה מפורשת כי ההצעות  הר  מוב .14.5.3
יעים  המצראו את  מכרז, יעות ל ההצשת  עצם הגהמלא של הפרויקט, וב

את  כמ ומאשרים  שמסכימים  מוותר יללע  האמורי  כל  י,  על  טענה,  ם 
כנגד ו/או תביעה  ובעניין    ההעיריי   דרישה  עלות  שלא לה  ם יביתחימזה 

טענה,   ו/או תביעהכל  ביטכנג  דרישה  עם  העירייה, בקשר  ול המכרז  ד 
 המכרז. עד תחילת ביצוע העבודות לפי ו/או דחיית מו 

 
מובהרע .14.5.4 במוד  כי  היקקר,  יוקטן  ובו  בשל  ה  המכרז  של  הביצוע  ף 

וזה  לא ייחשב הדבר כהקטנה של הח  סעיף זה,בפורטות  המת  והנסיב
החשיי בין  הםצדדיתם  תפעל יעיר.  ה  יה  היקף  ככל  להקטנת  ביצוע, 

 . שירותיםופן יחסי לכלל ה , באהניתן
 

הצעתו   .14.5.5 את  המגיש  מציע  כל  יראו  כי  ומודגש,    ילו כא   למכרז,מובהר 
מראש  הסכי לם  והזוכעיל לאמור  מו,  כל  ה  על  בזאת  ו/א ותר    ו טענה 

בגין    תביעה  ו/אוה  רישד העירייה,  כלפי  זכות  הו/או  קף  יהקטנת 
 . אמורתקציב כ עדרהי לע בשהביצו

 
מו .14.5.6 שלכי  בהר,  עוד  מא  במקרה  כתוצאה  המכרז  קבביטול  אי  ישור  לת 

רוכשי   זכאים  יהיו  בלבד,  זה  ומטעם    להחזר רז  המכמסמכי  תקציבי, 
הו,  לשף כ וסנ לפיצוי  אולם לא יהיו זכאים  שרכשו, כרז סמכי הממחיר מ

 .  מועאו בקשר ירת שהוצ וכל הוצאה אחמכרז הוצאות הכנת הרבות ל
 

הגש .14.5.7 בעצם  לעיל,  לאמור  למכבנוסף  הצעה  כי  ת  מציע,  כל  מתחייב  רז, 
שתיבחר  במק שאינה רה  מסיבה  אך  במכרז,  הזוכה  כהצעה    הצעתו 

ת  , הוא יאריך אביצוע הפרויקטלת  ועד תחיחייה במ ד   גרםבו תי  תלויה
ה  תמורה  שהגי  תנקאיבהות  ערבתוקף  כל  ללא  הצעתו,  במסגרת  ש 

דרינ לפי  העירשוספת,  שהארלוב   יה,ית  לא  בד  כאמור,  הערבות  כת 
שש על  ) תעלה  ח6ה  האחר (  המועד  מן  ערבוודשים  תוקף  לפקיעת  ת  ון 

  ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז.
 

כמרמוותר  כה  הזו על  טענה,אש  תביע  ל  ו/או  שלא דרישה  ומתחייב    ה 
ארכת  ו תביעה כלפי העירייה בקשר עם הה ו/אשדרי  ,הטענכל  להעלות  

הער כאמ בתוקף  ווות  במקרה ו לרבר  לאח  ת  המכרז,  ביטול  חלוף  של  ר 
 ת הערבות כאמור.פת הארכתקו

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

תה עיה   וההסכם, רשאירייה  לחיה  ערבות  ת  את  שהגיש  צעה  ההלט 
הז הצסגבמ  וכההמציע  היתר  ערת  בין  חלקה,  או  כולה  למכרז,  תו 

המציבמ שיפר  הת  עקרה  א ותו  חייב את  ערבות  להאריך  של  תוקפה  ת 
 בסעיף זה. צעה כאמור הה

 
 דדת צעה בוה -ההצעה  .14.6

 
 ד למכרז.  להגיש הצעה אחת בלבכל משתתף רשאי   .14.6.1

 
ידו, או הנשלט  , או הנשלט על  במציעולט  ל מי ששע  גםעיל חל  האמור ל  .14.6.2

יד גועל  שי  בו.  ש הישי  לרם  גם  כולט  "של לצורך  המונח  מוגדר  יטה"  ך 
ש הכללית  זכו מ  20%-מ  עלהלמ  ל כאחזקה  באסיפה  הצבעה  או  ו/יות 

 המנהל את התאגיד.  בגוף חבריםמה  25% -ותר מלמנות י הזכות
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 סעיף זה.  ב ד ניגוב וכי הוגש  ת שיתבררועדת המכרזים תפסול הצעו  .14.6.3
 

 זיםרכ המת  דת ועהחלטפט מוסמך הנוגדת את  קביעת בית מש .14.7
 

המכרזים .14.7.1 ועדת  ידי  על  וייקבע  ,  ("ריהמקוהזוכה  "  :להלן)זוכה    היה 
ובעקבות בעבודתו,  יחל  משפט   והוא  משפט  הליך  בית  ידי  על  ייקבע  י 

אחר    כרז זוכהמקורי בטלה וכי תחתיו מו תו של הזוכה הסמך כי זכיימו
שיינתן "האחר  הזוכה"  :ןלהל) ככל  ו/או  ביצ  (  להמשך  מניעה  וע  צו 

מתועבוד ה להי חת,  המקורי  הזוכה  העיב  ביצוע  את  בודות  פסיק 
שר  ח עדכני באדו" צוי אצלו בצירוף  המידע המכל    ה את יריילע  ולהעביר

י ל על  בוצעו  שכבר  הזוכהפעולות  כניסת  ולאפשר  לעבודה    דו,  האחר 
ו בטוח  ובאופן  זה  מסודר,  כקילבכלל  את  ההנחי ים  שיל  לו  ות  ינתנו 

 ויקט.  רפוע ה יצ ל בת עובר מועד העברת האחרי בד
 

וי בגין  פיצ  לשוםכאי  ז  ה י, הוא לא יהיו של הזוכה המקורבוטלה זכיית .14.7.2
כאמור, זכייתו  לתשלו  ביטול  העאלא  עבור  על ם  שבוצעה  יו  יד -בודה 

 ד הפסקתה בפועל.  בפועל, עד למוע
 

 ת עוח הוד משלו ם ואופן כתובות הצדדי .14.8
 

הלגר  מבלי .14.8.1 הוראות  יתר  מכל  הוע  כי  מובהר  הזה,  מטודעו ליך  ם  ע ת 
ו/או  ריהע הע ייה  אל  המשתתפים  מטעם  יישלחוהודעות  בכתב    ירייה, 

פה או בכל  -ו בעלנו מצג שנית תוקף לכל הודעה ו/א  יהיה כל  ולא  לבד,ב
 דרך אחרת. 

 
  , אצל לעיל  ורטכמפבמשרדי העירייה  כתובתה של ועדת המכרזים היא   .14.8.2

 . ההעיריי ירמזכ
 

פו  שצור  יהםמכבמס  שנקבעהתיראה ככתובת  כתובתם של המשתתפים   .14.8.3
 עה.  להצ

 
אשר .14.8.4 הודעה  ידתישלח    כל  ו/או  על  העירייה  המכרזיםי  ירא ועדת  ו  , 

  ה לפי העניין( בהתאםהזוכ   ם )אוהמשתתפי  קבלה אצלו התילה כא אות
 ם: ם הבאיילתנא

 
ו  ירא ואז    –הודעה באמצעות דואר רשום  משלוח ה ידי  -על .14.8.4.1

כאילו   ההודעה  אצל התקבלאת  תוך ב  המשתתפים  ה 
 שלוח;  ום המקים מיימי עס(  3)שלושה 

 
בדו   בפקסימיליה ות  ח באמצע ידי משלו-על .14.8.4.2 ואז   –  א"ל או 

 עסקיםיום    דה כעבור עלו הגיעה ליאי עה כההוד  יראו את 
 ; אחד

 
 סירתה. בעת מ  –ביד  רהמסי  ית אושרה איבאמצעות מסי .14.8.4.3

 
 
 

 , ובברכה רב בכבוד
 
 
 

 אבו סהיבאן  יזאפ
 רהט  עיריית  ראש
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 1טופס מס' 
 

 הצעה טופס מנה ואישור הבנת תנאי ההז 
 

 לכבוד 
 הט עיריית ר

 
 .נ,ג.א

 
   24/2020 מס' מכרזהנדון: 

 ( 2020) לייםשלושה רכבים תפעושל שה ירכ
 

של    רכישה:  בנושא  24/2020מס'    מכרז   מסמכי  תאקפידה  , כי קראנו בריםמאש"מ  הח  אנו .1
תפעול רכבים  את למדנ  (2020)   יים שלושה  והבנו  בהם  ו  כל  האמור  את  בקפידה  ובדקנו   ,

ההדריש הפיזיים  ות,  והנסיבות,  העשויוהמשפטייתנאים  או  על    להשפיע ים  ם,  על  הצעתנו 
הבי אנו  צוע  וכי  כל  מוופרויקט,  על  מראש  בזאת  שתרים  באלתעיטענה  אי די-יה  או  -יעה 

א תנאים  דרישות,  של  ומהבנה  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  העש יישפט ו  על   ויים ם,    להשפיע 
 על ביצוע הפרויקט. הצעתנו או

 
המצורפים    מכים כן במסויע הצעות,  המפורטים בהזמנה להצ  כימים לתנאיםמ, מסאנו הח"  .2

 רופותיהם. וצם העל כל נספחיניה וך ההפעל דר
 
ה, על כל נספחיה,  לת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בבל קתב ע בכם  אישורכעם קבלת   .3

 . חינתנומביב הסכם מחי 
 
בהסכם לביצוע העבודות נשוא    ירייהדיו אין תוקף להתקשרות עם הע י תנאי בלעדוע לנו, כי .4

קבלתההזמנ  הינו  האישור   ה  הזועי  לנציג  הפרויקירייה  )מנהל  ו/א כה  מט(  העבודה  ו  נהל 
על עמידה בדרישות הניסיוואישז(,  כרהממסמכי  )כהגדרתם ב ן וצוות העובדים  ר העירייה 

ור  ם כתנאי לחתימה על ההסכם כאמכים הדרושישת כל המסמגת ה, לרבונוידי-שיוצע על
למכרז,  בה הצעות  להציע  יאוחרזמנה  ממוימ   7מחלוף    לא  קים  העירי עד  הודעת  יה  בלת 

הז על  במלמציע  יתקכרזכייה  לא  שבו  מקרה  בכל  איש.  מהמפורטים  ליה  עיריה  ורבל  מי 
רייה לפי  רשאית העי  ה תהין זה,  זמרק  כל המסמכים הנדרשים בתוך פלעיל, ו/או לא יוגשו  

ספק אחר  יצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן/כם לביקול דעתה המוחלט להתקשר בהסש
ולכלש תהו,  טענה  הא  כל  לנו  עליה  מוותרים  טע  ואנו  כלפ  נה,כל  תביעה  ו/או  י  דרישה 

 ז.   קשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרתלה בקשר ה ייהעיר
 
בידיכם את הערבופקי ולהרישתכם  דפי  על  כם  רד למשאנו מתחייבים לבוא   .5 המפורטת    ת ד 

כ , את פוליסות הביטוח המפורט למכרז  מצורףבהסכם ה ואת  והראיות  כים  ל המסמות בו 
 הטעונים המצאה.  הנוספים

 
ד הקבוע בהזמנה להציע הצעות )כולל  עלמועד    ה,זר זכות חד בתוקפה, ללא  זו תעמונו  הצעת .6

 הארכה(. 
 
תם לאחרים בכלל, ולמשתתפים  או לא לגלוהצעתנו ו/  יפרט גלוי    אתוע  אנו מתחייבים למנ .7

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט. חרים א
 
לכבטח .8 הצון  כעתנו,  קיום  ונספחיהעל  פרטיה  בל  מצורפת  ב ,  ערבות  ערוכה  נקאזאת  ית, 

 הזמנה להציע הצעות. ם ביורט המפ  יםנאם לת תאבהדתכם לפקו
 

שנזכה   .9 יוחזרבמכרז,  ככל  זה  ערבות  לאחדילי  כתב  שנו  בידיכנר  פוליספקיד  את  ות  ם 
 זו. רים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו ם האחהביטוח, הערבויות והמסמכי
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נ  במידה .10 ו/  פקידולא  הביטוח  את הערבויות  פוליסות  ו את המסמכים האחרים  ו/א או את 
ה הסב  ריםנזכה יסוד ימים  7תוך    לנכלכם  כהפרה  הדבר  יראה  החוזים ,  בחוק  כמוגדר    ית, 

  א העירייה הת  יה,העירי  , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-א( תשל"חוזה  פרתבשל ה   ות רופ)ת
מו  על הנזקים שנגר  בוע ומוערך מראשוי קצת כפירבות הבנקאילחלט את סכום הע  יתזכא

 מ. ך המו"ת ההסכם ו/או במהלהפר בשל הל
 

ימת  חתה ב ת, על כל המשתמע מכך, מותנרים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרוימצה אנו   .11
 צו התחלת עבודה.  רייה וקבלתעל ידי העיסכם הה

 
 

 , כבוד רבב
 
 
   

 חתימה וחותמת המציע   תאריך 
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 2' מס טופס
 

 24/2020 מכרז
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" 

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

_____________הח   אנו  בזאת  ומצהירים   מתחייבים_______  __ ____________"מ 
 : דלקמןכ

 
ל   לא .1.1 ו/או  ו/או לתת  ויקבל, במישר להציע  ויפי או בעק/ ן  טובת הנאה  כל  או כסף  /ן, 

ו/או מעשה   לטהין על החע במישרין ו/או בעקיפפיהשו/או כל דבר בעל ערך במטרה ל 
של "  רהט עיריית    ו/או מחדל    בד עואו  /ו   עירייהב  תפקיד   בעל   או(  "עירייהה)להלן: 

  כל או  /ו  התקשרות  להליך  בקשר,  אחר  גורם  כלאו  /ו   מטעמה  מיאו  /ו  יההעירי 
 .ממנו  עיםהנובנה הזמ/הסכם

 
או /ו  בעירייה  תפקיד   בעל  םע   ,ןבעקיפי או  /ו  במישרין,  פעולה   לשתףאו  / ו  לשדל   לא .1.2

סודי  / חסוי  מידע  לקבל  מנת  על  אחר  גורם  כל או  /ו  מטעמה  מי או  /ו  עירייה ה   דעוב
 . ממנו הנובעיםהזמנה  /הסכם  לכל או/ ו  רותקשהת  להליך שורהק

 
או /ו  הבעיריי   תפקיד   בעל  עם  ,עקיפיןבו  א/ו  במישרין,  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
 .תחרותית לא או /ו מלאכותית

 
בנ   לא .1.4 לאמור  פעלנו  במס   1.3עד    1.1"ק  בסיגוד  הליכי  גרלעיל  של ת  ההתקשרות 

 כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.  העירייה ו/או
 

  העירייה   כי   לנו   ידוע,  לעיל  1  בסעיף  לאמור   בניגוד   עלנו פ  יכ  סביר   חשד  ויתעורר   דהבמי .2
  ההתקשרות   ליךבה  לשתפנו  לא,  הבלעדי  תהדע  שיקול"י  עפ,  הזכות  את  לעצמה  תמרשו

"זה)בסעיף    חרא  הליך  לבכאו  /ו,  כאמור  הפעולה  נעשתה  כי  חשד  יםקי  לגביו   הליך : 
  את   שהוא  זמן  כלב  ללבט או  /ו  תוההתקשר  ליךבה  הצעתנו  את  לקבל  לא או  /ו"(  שרותההתק

  ליך מה  הנובעים  ההזמנה/ההסכם  את   שהוא  ןזמ  בכל  לבטלאו  /ו   ההתקשרות  בהליך  ייתנוזכ
 . ההתקשרות

 
  מטעמנו   יומ  כנינוסו,  נציגינו,  ושלנ  משנה  קבלני,  עובדינו  לידיעת  זה  סעיף  תוכן  נביא  אנו .3

  ים הנובעה  זמנ ה/הסכם או  /ו   העירייה  של  התקשרות  בהליך  שהיא   ךדר  בכל  המעורבים
 . ממנו

 
נ  .4 זו  מס'  הצהרה  למכרז  הצעה  מהגשת  כחלק  על  24/2020יתנת  עיריית-שפורסם  רהט    ידי 

 . (2020)  שלושה רכבים תפעולייםשל  רכישהניינו: ושע
 
 

 ום:ולראיה באתי/באנו על החת 
 

 _____ __________ ___שם: ___
 

 חתימה: ___________________ 
 
 _____ ____ ותמת )חברה(: _____ח



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  35עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 
 3ופס מס' ט

 
 תאגיד מטעם  יות חתימהזכואישור 

 
 2021: ___ ____ תאריך

 
 

 : לכבוד
 עיריית רהט 

 
 נ.ג.א.

 
 בשם תאגיד אישור זכויות חתימה : ןדוהנ

 
 
_____, החתום/ים  __________, כי _____בזאתשר  מא  ____________________ ני, עו"ד  נה

שה  ההצעה  )להלוגשה  על   ____________________ ידי  " על  זמנה  הה  במסגרת  "(המציען: 
)להלן:    (2020)  שלושה רכבים תפעולייםשל    ישהרכ  :בנושא  24/2020מס'  למכרז  ת  צעולהציע ה

לחיימוסמך/  "(המכרז" בחתימתו/םים  המציע  את  מחי ,  ב  אתוהיא  ל  יבת  ועניין  המציע  דבר  כל 
 . בנוגע למכרז

 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 
 
  _______________ 

 _ ________ ___  מ.ר.



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  36עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 4טופס מס' 

 
 בוטל



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  37עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 5טופס מס' 

 
 בוטל



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  38עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 

 6טופס מס' 
 

 עה( ות הצ)ערבקאית  בנערבות 
 

 _____ / _____/ 2021 תאריך
 
 לכבוד 

 הט עיריית ר
 

 נ.א.ג.
 

 :__________מס' ת בנקאיתבוער הנדון:
 
 

בקשת  על   המציע]פי  )לה____ [שם   ____" _______________________ש בק המלן:  אנו   ,)"  
ם  פיכ"( ערבים בזאת כלהערבים "  ___________________ )להלן:_______  בחומר   [שם הבנק]

  ( ₪  ____________מילים:  )ב  ₪  -: _________ד לסכוםדרישתכם, עכל סכום לפי  ם  כלשלם ל
של המבקש  , בקשר1"(סכום הערבות")להלן:   בהצעההכלולו  יבויותיובהתחי   לעמידתו  שהגיש    ת 

להצי  הזמנה  הליך  רכבים של    רכישה:  בנושא  24/2020מס'    זלמכר  הצעות  עבמסגרת  שלושה 
 . (2020) תפעוליים

 
מתחי .1 לשיב אנו  לפים  לכם,  דרישתכלם  בכתבי  הראשונה  כלם  יצסכו  ,  אשר  באם  ותה  וין 

ממועד קבלת דרישתכם   ( ימים7שבעה )  מתום   ובכל מקרה לא יאוחר באופן מיידי  דרישה,  
 כתב ערבות זה. ת ת המופיעה בראשיבמשרדנו, לפי הכתוב

 
ספק  הס  למען .2 לר  דרישתכם  כי  בזאת,  ערום  תשלמובהר  כתב  זמכוח    היה שתל  יכו  הבות 

התש  לשיעורין, בהתאוכי  יתבצע  לדלום  כאמוררישתם  ובלבכם  הת ,  כל  שסך  שלומים  ד 
 ערבות. סכום ה לה עלכתב ערבות זה לא יעמכוח 

 
בלתי   .3 היא  זה  ערבות  כתב  לפי  זהתחייבותנו  ובכלל  להסביה  מותנית,  חייבים  תהיו  ר,  לא 

 את המבקש.ום מלתש ת התחילה אם או לדרוש  שתכדרילפרט, לבסס או להוכיח את לנמק, 
 
  סבה.ן לה ות זה אינו נית כתב ערב .4
 
   .1220 אפריל  30ם קפו עד ליוכתב ערבות זה יעמוד בתו .5
 
 

 , בר בכבוד
 

 
להזמנה להציע הצעות למכרז,    9.3.2ור בסעיף  סכום הערבות יהיה בהתאם לאמ  1

ות  ערבשסכום היש להקפיד על  ים.  יע ידי המצ -סוג כלי הרכב המוצע על וזאת, לפי  
 לעיל.   9.3.2המפורטים בסעיף  הסכומים יהיה תואם את  



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  39עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 7טופס מס' 
 

 יםות גופים ציבוריתצהיר עפ"י חוק עסקא
 
 

_______ הח"מ,  שמ_ אני  ת.ז.  בעל   _____,____________ שהו  ספרה  עליי  לאחר  כי  זהרתי 
האמהל את  אם    ת,צהיר  כןוכי  אעשה  לעונשים  אהי  לא  צפוי  מצהקבועים  ה  בכתב    הירבחוק, 

   כדלהלן:
 

 "(.המציעבע"מ )להלן "__________  _________  ניות בחברתמנהל/בעל מ אני משמש כ .1
 
תצהירי .2 עושה  מ  אני  גוזה  עסקאות  חוק  פי  על  האישית,  התשל"ו  פידיעתי  ציבוריים,    -ים 

1976  " עסקא)להלן:  גופחוק  ציבוות  מ"(,  רייםים  כחלק  רז  למכ  המציעהצעת    הגשתזאת 
 "(. מכרזה " יית רהט )להלן:עיר  ידי-שפורסם על 24/2020מס' 

 
פקודת    על פי  והרשומות שעליו לנהלםהחשבונות  פנקסי    הל אתנ לאשר כי המציע מהריני   .3

 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו וק מסחמס הכנסה ]נוסח חדש[ ו
 

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

 
למועע .5 לא  ד  זה  תצהירי  עריכת  המציע/ה  ד  זיהורשע/ה  בעל/ת  הורשע/ה  אליקולא  ו/ה  ה 

בחוק עסק זה  מונח  עביא)כהגדרת  ביותר משתי  ציבוריים(  גופים  עובדרוות  חוק  לפי  ים ת 
)איסו והבטח  העסקה שלא  רזרים  ש  1991  -  התשנ"א  ,ת תנאים הוגנים(כדין   כר ולפי חוק 

 . 1987 -ימום, התשמ"ז מינ
 
ההצהרת .6 זו  ובאחריותי,  י  אישית  מכך  ינה  לגרוע  כהצהרה  ומבלי  אף  תיראה  טעם  מהיא 

 הרה זו. צמציע, אשר הסמיך אותי למסור הה
 
 מת.א  -הירי תימתי ותוכן תצח   אני מצהיר כי זהו שמי, זו .7
 

_ __________ __ 
 צהיר/ה חתימת המ

 
 אישור

 
הח"מא _____________ני  עו"ד  מאשרמ.ר  ,   ,_________ בז/.  כי  ת  ביום  ה 
התייצב_ מר/גב'  /______________  בפניי  אשרה  עצמו/ה  זיהה/  ________________  תה 

_____ שמספרה  ולא_בת.ז.  אישי,  באופן  לי  כי  חר______/המוכר/ת  עליו/ה    שהזהרתיו/ה 
ו  רלהצהי האמת  יעאת  לא  אם  יהא/כי  כן  צפוי תשה/תעשה  הקבועים/הא  לעונשים    חוק,ב  ה 

 עליו בפניי.  וחתם/הרו/ה תצהי  אישר/ה את נכונות
 
 

 ______ __________ 
 )חתימה +חותמת( עו"ד 



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  40עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 8ופס מס' ט
 

 או קרבת משפחה םוד ענייניהצהרה בדבר ניג 
נושאי  , ירקטוריםהדת, חד מבעלי המניול א כ  בנפרד ההצהרה]יש להחתים על  

 יע[ של המצ מנהל פעיל נהל,, חברי ועד מ המשרה
 

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

 
במסג .1 ניתנת  זו  הצהצהרה  הגשת  שרת  ח.פ./ת.עתו   ______________ המציע  ז. ל 

)להלן___ _____  ________" למכרז  ציעהמ:  שלושה  של    רכישה  שעניינו  24/2020"( 
 "(.  המכרז " להלן:) (2020) רכבים תפעוליים

 
לגיד .2 מבלי  כי  לי  הווע  מכל  לרוע  בנוגע  דין  נכונוראות  אי  אזי  עניינים,  האמור  ניגוד  ת 

  עת ההצעה, וככל שהמציילסודית של תנאי המכרז ולהביא לפס פרה י צהרה זו, תהווה הבה
נכ  יזכה במכרז, י  האמור בהצהרה  ונותאי  יסודית של  זו,  כרת עם כם שייההסהווה הפרה 

ו על לביטוהמציע  זכות  מבלי שתהי  שייכרת עם המציע,י  יד-ל ההסכם  כל  תביעה  ה למציע 
 מי מטעמה.  כלפי עיריית רהט ו/או 

 
 יד עירוניג ריית רהט או עובד תאעיעניינים ו/או קרבת משפחה לעובד יגוד הצהרה בעניין נ .3

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

 קובע כדלקמן:  אשר 
 

גע או מעונין, במישרין  עיריה לא יהיה נו ו עובד של  פקיד א )א( . 174
זוגו או שותפו או -די בן ידי עצמו או על יקיפין, על  או בע

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

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

ובאנו .3.2.1 זוגי  כי  בעיריית    איננון/בת  בתאעובדים  או  השייך רהט  עירוני    גיד 
 . לעיריית רהט

 
 : או

 
  ית עירוני השייך לעיריט או בתאגיד  ית רהעובדים בעיריוגי  או בן/בת זאנוכי   .3.2.2

 .רהט
 

____________ _____________ __________ .____________ 
 

_________________________ ______________________ . 
 

 [:את הסעיף הרלבנטיהשלים ול נא לסמןיני להצהיר כי ]הר .3.3
 

ללמיטב   .3.3.1 משפחה  קרבת  לי  אין  שהוידיעתי,  ע אדם  א א  רהט  עיריית  ו  ובד 
 דה המקומית לתכנון ובנייה רהט. הוע

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

ינית, בן זוג של  ן, אחיחיידודה, א או חמה(, דוד,    ג )חםרה של בן הזו הו,  תחוא
 ה; דוד/ ה(, בן דוד/ה, בתיס/הזוג )ג )גיס/ה(, אח או אחות של בן  אח או אחות



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  41עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

הר .3.4 לעיל,  האמור  מן  לגרוע  למיטב  מבלי  כי  לאשר  ההדי יני  שייכרת  יעתי  בין  סכם 
ביני ו/או  לשהו  וד עניינים כיג 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 עעובד ע ין  מציע לבבין ה
 יפין.  ן בעקבין במישרין ובי כם,בהס

 
 בחר ציבור הצהרה בדבר קרבת משפחה לנ .4

 
ש[, קודת העיריות ]נוסח חד)א( לפא122יף  הוראות סע   ר כי הובאו לידיעתישאהריני ל .4.1

 בע כדלקמן:  קואשר 
 

מועצה . )א( א122 קרובוחבר  ס,  א,  שיש וכנו  תאגיד  או  שותפו,  ו 
ונו או בה  אחוזים  מהאמורים חלק העולה על עשרה  לאחד

א שאחברווחיו  לא ו  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  ד 
צד   ליהיה  או  לעניסעלחוזה  העיריה;  עם  זה, קה  ן 

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

 [:בנטיהרלהסעיף  לסמן ולהשלים אתנא ] ני להצהיר כיריה .4.2
 

קרב .4.2.1 לי  אין  ידיעתי,  ציבולמיטב  נבחר  שהוא  לאדם  משפחה  במועצת  ת  ר 
 יריית רהט. ע

 
 או
 

 , כל זאת כדלקמן:   קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור יש לי .4.2.2
 

__________________ _______________________ .______ 
 

 ____________________ ______________ _____ .________ 
 

 : זהה בסעיף ין ההצהר לעני 
 
זוג  –"  קרוב" הורהבן  הורה  ,  של  הורה  סבתא(  )סב,  בתאו  או  בן  או,  אח   , 
זוג של    ית, בןאחיין, אחיינ  דודה,  בן הזוג )חם או חמה(, דוד,  רה של, הותחוא

 דוד/ה;  )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת בן הזוגות של )גיס/ה(, אח או אחאח או אחות 
 

יזכה  כם שייכרת בין המציע )אם  הסאשר כי ההריני ל  מן האמור לעיל,  לגרוע מבלי   .4.3
ן  הו בין המציע ו/או ביני לבים כלש וצר ניגוד עניינירהט, לא י  ין עירייתלב   בין המכרז(

רהט    נבחר בעיריית  לנבחוציבור  כי  לי  ידוע  נלא  יש  ברהט  ציבור  כר  לשהי  גיעה 
   בעקיפין.סכם, בין במישרין ובין לה

 
 עניינים בר היעדר ניגוד רה בדהצה .5

 
ל .5.1 שקאשהריני  השנים  שלוש  במהלך  כי  על  ר  לחתימתי  לאהצהדמו  זו,  כיהנתי    רה 

ו/כר רהט  עיריית  כח אש  ו/או  או  רהט  עיריית  במועצת  מן  כנושא  בר  באחד  משרה 
 יית רהט.  ם העירוניים של עיריהתאגיד 

 
 זה:סעיף   לעניין

 
דירקטו ":ושא משרה נ" )אויו"ר  מ  ריון  ש גוף  שם  נהל  בעל  תאגיד  אחר(,  ל 

)אדי התאגידו  רקטור  של  המנהל  בגוף  משנה  חבר  מנכ"ל,   ,)
נהל תפעול או  יו, מספים או אחד מסגנ "ל, מנהל ככ"ל, סמנכ למנ

מ מסגניו,  כואחד  )פנימי  נהל  מבקר  אדם,  ראש אח  חיצוני(,  ו 
 ת ביקורת; ועד
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זה,נכו ":י עירונ תאגיד" .5.2 הסכם  חתימת  למועד  מאל  ן  הועאחד  המה:  קומית  דה 
הלת  המנן הנגב" )החברה  ים והביוב "מי רהט"; "עידהמ, תאגיד  נייה רהטלתכנון וב 

רהט  כלית לגב המערבי )בהקמה(, חברה כלול הנעידן הנגב(, אשכ  ור התעשייה את אז
 מתנ"ס ברהט.   ה)בהקמה(, עמותת 

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

עכ ו/או  ראש  רהט  במויריית  עירי כחבר  באח  יתעצת  משרה  כנושא  ו/או  מן  רהט  ד 
שקדמו לחתימתי על    השנים, וכי במהלך חמש  עיריית רהטוניים של  עירהתאגידים ה

 דים שפורטו לעיל.  ייתי מועמד לאחד התפקלא הי  הצהרה זו
 

 לעניין סעיף זה:
 
ג ":ה משר נושא" )או  דירקטוריון  מנהל  יו"ר  תאג וף  בע של  אחר(,  יד  שם  ל 

)או  דירק בגוףטור  מנכ"ל,  ה   חבר  התאגיד(,  של  משנה  מנהל 
או  פעול  ד מסגניו, מנהל ת ספים או אחל, מנהל כנכ"למנכ"ל, סמ

אד  כוח  מנהל  מסגניו,  מבקאחד  חיצוני(ם,  או  )פנימי  ראש   ,ר 
 ועדת ביקורת; 

 
ביוב  מים והתאגיד ה  ימת הסכם זה, אחד מאלה:חת  מועדנכון ל  ":תאגיד עירוני "

"עידן רהט";  )  "מי  המ הנגב"  התעשייה  נההחברה  אזור  את  לת 
ה כלכלית לרהט  הקמה(, חברהמערבי )בגב  הנגב(, אשכול הנעידן  

 , עמותת המתנ"ס ברהט.   הקמה()ב
 

שבמהככ האחרול  השנים  שלוש  מטענ לך  המשרה  נושא  באחד ות,  כיהן  המציע    ם 
  היה מועמד לאחד   רונותים האחחמש השנ   ורטים לעיל, ו/או במהלך המפדים  התפקי

לו,    היה מועמדאו  בו כיהן היועץ    א לפרט את הדברים )התפקידנ  –ם הללו  התפקידי
 דבר(: געות בהיה מועמד לו, התקופות הנו עץ או שבו היה כיהן היו הגוף 

 
 _____________________________________________________ . 

 
____ ______________________________ ___________ .________ 

 
כ הרינ  .5.4 לאשר  במהלך  י  עשל י  לחתימתי  שקדמו  השנים  לא  וש  זו,  הצהרה  נתי  כיהל 

  ירותים ספק אשר סיפק לעיריית רהט שאצל    בעל תפקיד מקצועי משרה או כ  כנושא
קבלנ )עבודות  אחזקה,  י כלשהם  עבודות  הרו ות,  בתחום  ששירותים  ירותים  וחה, 

ת,  בומותה )לרחברה, ע  סק(,ד עצמאי )עו ק יחי ין כספננסי(, בבתחום החינוך, ייעוץ פי 
   חברה לתועלת הציבור(: 

 
 זה:לעניין סעיף 

 
 רתו לעיל; כהגד ":שרה נושא מ"
 
הספ  ": דתפקי בעל" אצל  בכיר  תפקיד  ביןבעל  ובין    ק,  כשכיר  ספק  כשהועסק 

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

 
שלו  ככל הששבמהלך  האחרש  נונים  התפקידי  שאונות,  באחד  כיהן  ם  המשרה 

מש, התקופה בה  בו שישם הספק, התפקיד  ת הדברים )נא לפרט א  –  המפורטים לעיל
 כיהן(:  

 
 _________ ______________________________________ .______ 

 
 _____________________ ______________________ ________ ._ 



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  43עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

להר .5.5 במהליני  כי  של אשר  השניםך  ל   וש  כיהחתשקדמו  לא  זו,  הצהרה  על  נתי  ימתי 
עירוני של רשות    תאגידבמחוז הדרום או    מית המצויהרשות מקו  אצלכנושא משרה  
  רום ו/או לא הייתי סד תכנוני במחוז הדוחוז הדרום ו/או של מויה בממקומית המצ 

 חד הגורמים הנ"ל:   פקיד לא בעל ת
 

 ף זה:ניין סעילע
 
 מועצה אזורית; , ה מקומיתיה, מועצעירי  ": מקומיתת רשו"
 
ועדתועדה מקומ י,  רשות רישו ": ונימוסד תכנ" או  ועדה    ית  ת  מחוזימשנה שלה, 

 או ועדת משנה שלה; 
 
 כהגדרתו לעיל;  :"משרה  נושא"
 
 לעיל;  כהגדרתו ": על תפקידב"
 
לרשות    , אשרציבור(הלתועלת  יד )חברה, עמותה, חברה  כל תאג  ":רוני תאגיד עי"

י מנימקומית  בו  בשיעוש  על  ר  ות  למנו 20%העולה  הזכות  ת  , 
או   ו/או  מנהדירקטורים  לקבלתלים  תח  זכות  יהיה  ום  רווחים, 

 יסוק של התאגיד אשר יהיה;הע
 

שב האחככל  השנים  שלוש  מרמהלך  המשרה  נושר  באונות,  כיהן  המציע  חד  טעם 
שם  ת המקומית ו/או  הרשו  ים )שםר את הדב  נא לפרט  –מפורטים לעיל  קידים ההתפ

 ן(:  כיהשרה, התקופה בה התפקיד שבו כיהן נושא המ י,ד העירונ התאגי
 

 ___ _______________________________ .___________________ 
 

______________________________ __________________ ._____ 
 

לאש .5.6 בהריני  כי  שלר  לחתימתי מהלך  שקדמו  השנים  הצהר  וש  זו,  על  סי ה  פקתי  לא 
ובד  ו עיר בעירית רהט אעיריית רהט ו/או לעובד בכב  חר ציבורשיים לנבשירותים אי

, עבור  לרבות  ו/או למנהל בתאגיד עירוני,   ה רהט מית לתכנון ובנייבועדה המקובכיר  
 יד עירוני. הל בתאג או מנ   יריית רהט בכיר בע  נבחר ציבור או עובד ל תאגיד הקשור 

 
 ף זה:לעניין סעי

 
מועצת עיריית רהט במהלך  ר  כיהן כחבועמד או  כל אדם שהיה מ : "יבורנבחר צ"

שקדמוש השנים  הלח  לוש  על  לרתימה  זה,  נבחרי  סכם  בות, 
שהיאשר    ציבור סיבה  מכל  הופסקה  )בחיכהונתם  רות,  א 

 הט;עיריית ר ר במועצת, ואינם מכהנים יות(התפטרות, פטירה
 
העי ":יר בעירייה עובד בכ" סגמנכ"ל  המנכ רייה,  מן  מ"ל,  העירייה,  הנדס זכיר 

סג העי העירן  רייה,  גזבר  העירייה,  גזברות מהנדס  סגן    ייה, 
ית רהט, וטרינר  לעירי רהט, יועץ משפטי  קר עיריית  ירייה, מבהע

מנ אגףהעירייה,  כוח    הל  מנהל  מנהל  הבעירייה;  אדם, 
 ם; עד העובדי, חברי והתשלומים

 
ה  ":יר בועדהעובד בכ" מן  אחד  לכל  בהמנויים  בעיריגדרת  עיל  בכיר  יה, עובד 

תפ אשר   תפקיקימתוקף  כבעל  גם  משמש  הוא  בועדה  דו  ד 
והמקומית מנהל  ,  המקוכן,  עירוניהועדה  תובע  ק  העוס   מית, 

)לרב ובנייה  התכנון  תובתחום  עובות,  שאינו  חיצוני  של    דבע 
 בנייה; וח על הת הפיקמנהל יחידהועדה(, העירייה או של  
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 לעיל;  4.2יף תו בסע": כהגדרתאגיד עירוני "
 
כספים,מנ ":ירוני בתאגיד עמנהל " מנהל  סמנכ"ל,  מנ   כ"ל,  תפעול,  כוח הל  מנהל 

 גיד;     ו מבקר בתא אדם א
 

ורמים גסיפק שירותים לאחד ההמשרה  שלוש השנים האחרונות, נושא  מהלך  ככל שב
לעי ל  –ל  המפורטים  הדנא  את  )פרט  נבחר ברים  שסופק  שם  העובד  או  לו  הציבור  ו 

השיר הגור  רותים,השי את  שסיפק  מהם  השירוותים,  מתן  תיות  תקופת  שסופקו,  ם 
 ותים(: השיר

 
 __________________ _______________________________ .____ 

 
 _____________________________________________ .________ 

 
_____________________________________ .________________ 

 
לאשר  הרי .5.7 במהני  של כי  שקדמו  לך  השנים  הצהרהלחתימתי  וש  כיהנתי  ז  על  לא  ו, 

ותים  לעיריית רהט שיר  ק אשר סיפקעי אצל ספ קצואו כבעל תפקיד מכנושא משרה  
( עבוכלשהם  קבלניות,  אחעבודות  בתחום  דות  שירותים  שירותים  הזקה,  רווחה, 

ת,  )לרבועמותה  , חברה,  כספק יחיד עצמאי )עוסק((, בין  פיננסי ום החינוך, ייעוץ  בתח
    הציבור(:חברה לתועלת  

 
 סעיף זה:  יןלעני 

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
תפקי : "על תפקידב" הספק,בעל  אצל  בכיר  כספק  שהועסק  בין    ד  ובין  כשכיר 

החיעצמ יו אי  לרבות  לספק,  תפעצוני  בתחומי  חיצוני  עול,  ץ 
 ם; כוח אד  ציב אופיננסיים, תק

 
ה שלוש  שבמהלך  האחככל  באח  נושא  רונות,שנים  כיהן  התפקיד המשרה  ים  ד 

ה  , התקופה ב ד בו שימשפקיים )שם הספק, התנא לפרט את הדבר  –ם לעיל  טיהמפור
 כיהן(:  

 
__________ ________________________________ .___________ 

 
_____ __________________________________________ ._____ 

 
ש .5.8 במהלך  כי  לאשר  השניהריני  שקדמ לוש  לחתם  זו  הצהרה  על  כיימתי  לא  הנתי  ו, 

שות  ירוני של רו תאגיד עם אצויה במחוז הדרול רשות מקומית הממשרה אצ  שאכנו
תי  יוז הדרום ו/או לא הי ני במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוה במח מקומית המצוי

 הגורמים הנ"ל:   בעל תפקיד לאחד 
 

 ה:סעיף ז   לעניין
 
 מועצה אזורית; מית, צה מקוייה, מועעיר ": רשות מקומית"
 
או  ת  שור ": נונימוסד תכ" ועדה מקומית  ה מחוזית  ועדועדת משנה שלה,  רישוי, 

 נה שלה; או ועדת מש
 
 כהגדרתו לעיל;  ":שרה נושא מ"
 
 גדרתו לעיל;כה ": דבעל תפקי"
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בור(, אשר לרשות  עלת הצירה לתו)חברה, עמותה, חב  כל תאגיד ":עירוני  דתאגי"

מ  מקומית בו  ביש  על    שיעורניות  למ,  20%העולה  נות  הזכות 
זכות  ריטודירק ו/או  מנהלים  או  י ם  רווחים,  תחום    היהלקבלת 

 גיד אשר יהיה;סוק של התאהעי
 
שבכ האחרונות,  כל  השנים  שלוש  ה מהלך  כיהנושר  המציע  מטעם  באחד    ןמשרה 

ו שם  )שם הרשות המקומית ו/א  הדברים  פרט אתנא ל  –ורטים לעיל  התפקידים המפ 
 ה בה כיהן(:  ופתק המשרה, ההן נושא , התפקיד שבו כיירוניגיד העהתא

 
 ________ _______________ ______________________ .________ 

 
__________ ________________________________ .___________ 

 
_____ __________________________________________ .______ 

 
כי   .5.9 לאשר  החודבמהלך  הריני  שקששת  לשים  האחרונה  דמו  לרשויות בחירות 

אוקטובר  )  המקומיות בחודש  בת 8201נערכו  שימשתי  לא  )בפקי(,  רשמי  התאם ד 
ראשות עיריית מודד לעבור מועמד כלשהו שהת מיות(המקו  הבחירות לרשויות לחוקי

ו/ רשימה שהתמוארהט  עבור  רו  העיר  למועצת  כמדדה  להט;  כן,  בגיוס  ו  א עסקתי 
ו/ גיוס  כספים  לראשלמוע  תרומות או  שהתמודד  עיריימד  ו/ות  רהט  לרשימה    אות 

ל שהתמודדה  רהט;כלשהי  העיר  הרינכמ   מועצת  כן  כיו  לאשר,  לא    י  בעצמי  אני 
כ תר שירותיםמתי  ספקתי  לא  ו/או  למועמד    כלשהם  ספים  תמורה,  התמודד  ש ללא 

 ר רהט.  דדה בבחירות למועצת העיי שהתמוה כלשה ית רהט ו/או לרשימלראשות עירי 
 

ש  במהלךככל ש לבחשששת החודשים  לרשקדמו  ו/או ויירות  ות המקומיות, המציע 
ראשות עיריית  עמד לות לעיל, עבור מולות המפורט באחת הפעו סק  נושא המשרה בו ע

ת הדברים )שם  ר רהט, עליו לפרט אישהתמודדה למועצת הע  רשימה  רהט ו/או עבור
עילות שבוצעה  או הפקיד ו/מהות התפשעבורם בוצעו הפעולות,  הרשימה  מד או  המוע

    המשרה בו(:  שאיע או נוידי המצ-על
 

___________________________ _________ __________ ._______ 
 

 ______ _______________________________ ______ .__________ 
 

 __________________________________________ ______ ._____ 
 
ת רהט  יי ו/או עירייה רהט  ומית לתכנון ובנ ה המק י הועדי היטב כהריני לאשר כי הובהר ל .6

ו  ההסכם שנכרת מכוחמכרז ו/או  ת המציע בתפוכות לבטל את השתשומרות לעצמם את הז
י  ת ההסכם אם יתברר כרות אחרת שנעשתה במסגהתקשר  המציע לעיריית רהט ו/או כל בין

א  לעיל  נכ הצהרותיי  או ינן  שקיימ  ונות  או  מדויקות  מניעה  אינן  ה  המונעת ת  תקשרות  את 
ן לרבות בגיה,  ו/או קרבת משפח  בהסכם בשל ניגוד עניינים  יתדה המקומ ו/או הועהעירייה  

,  ו של הסכם זהת קיומם או קרבת משפחה במהלך תקופנייניהם יווצר ניגוד ע מצבים שב
ו/או   תביעה כנגד עיריית רהט ות ו/או או זכ/טענה ו/או דרישה ווותר בזאת מראש על  מואני 

 בנסיבות אלה.  ת  ההתקשרו ין ביטולו/או מטעמן, בג  קומיתעדה המהו
 

צהרתי זו,  עת מהגם המשמעות הנוב   י היטב וכךזו מובן ל רה  ר כי האמור בהצההריני לאש .7
   .הוצהר לעיל הנו נכוןל אשר והריני לאשר כי כ
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כי   .8 מתחייב  שיאני  יחולו  בו  הנויים  במקרה  עשויו בתוכן  אשר  דלעיל,  להעמיד צהרתי    ת 

ה  אותי/  ני  מציעאת  של  ענייבמצב  אעב גוד  למחלק  ירנים,  המידע  המשפטיתאת  של    ה 
 חיותיה. בהתאם להנ על העירייה ואפ

 
 
 
 חתימת המצהיר/ה  

 
 

 ישורא
 

............... ע......אני,  ביוםו.................  כי  מאשר  מרהופיע  ................  .  "ד,  גב'  /בפני 
כי    ה/שהזהרתיו   .................. ולאחר..ז. .....נושא ת./ לי אישית    ת/וכר.. המ...............................

תעשה  / א יעשהלעונשים הקבועים בחוק אם ל  פוי/הוכי יהיה/תהיה צ  את כל האמתו/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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 9מס' טופס 
 

 ם ובדיעסקת עהיר התחייבות בדבר קיום החקיקה בתחום ה תצ
 

י  עלי לומר את האמת וכ שהוזהרתי כי  לאחר  . _______________  ______ ת.זמ ____ הח"  אני
 ה בזה כדלקמן: יר/מצהונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  אהיה צפוי/ה לע 

 
במסגרת מכרז מס'   "המציע"(,  )להלן:  עם _________________צהיר זה מטנני נותן תה .1

 . (2020) שלושה רכבים תפעולייםשל  רכישה ו ניינשע "(זהמכר)להלן: "  24/2020
 

 ציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו.  משמש בתפקיד ________________ אצל המאני  .2
 

מקייםר  צהילה  הריני .3 המציע  ה  כי  כל  המוטלואת  זכויות  חובות  שמירת  בעניין  עליו  ת 
עלדעוב וההס  פי-ים,  ההרחבה  צווי  העבודה,  הקיבוצייםחוקי  המציע    החלים  כמים  על 

"כמעס זה,  תצהירי  לעניין  העבודהחיק.  להלן"וקי  המפורטים  החוקים  מן  אחד  כל  הם   ,  ,
 וכן, תקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה: 

 
 ; 1945דעה(, יד )הו חות ומחלות משלוונ תא  ודתפק .3.1
 ; 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 ;1949 -דה(, תש"טבוים המשוחררים )החזרה לעחיילחוק ה  .3.3
 ; 1951-בודה ומנוחה, תשי"אחוק שעות ע .3.4
 ; 1951-נתית, תשי"אשה ש חוק חופ .3.5
 ; 1953-ות, תשי"גיכהחנוק ח .3.6
 ;1953-ג תשי"דת הנוער,  וק עבוח .3.7
 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד  .3.8
 ; 1954-ה, תשי"דחוק ארגון הפיקוח על העבוד  .3.9

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 ; 1959-"טקה, תשיותעסחוק שירות ה .3.11
 ; 1967-וק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זח .3.12
 ; 1995-הח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ" חוק הביטו  .3.13
 ; 1957-ק הסכמים קיבוציים, תשי"זחו .3.14
 ; 1987-תשמ"זכר מינימום, חוק ש .3.15
 ; 1988-ודה, תשמ"חוק שוויון ההזדמנויות בעב ח .3.16
 ; 1991-נ"אתש כדין(,  שלאחוק עובדים זרים )העסקה   .3.17
 ;1996-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו עובדים על  חוק העסקת .3.18
 ; 1998-מוגבלות, תשנ"חם אנשים על ות פרק ד' לחוק שוויון זכוי .3.19
 ; 1998-וק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חלח  8סעיף  .3.20
 ; 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 ;2001-התפטרות, תשס"אחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ול .3.22
 ;2000-"אתשסי, לחוק מידע גנט 29סעיף  .3.23
   ;2002-ה(, תשס"בבודי עדעה לעובד )תנא חוק הו .3.24
 ; 2006-ום, תשס"וובדים בשעת חירע  על  גנהחוק ה  .3.25
והר המידות או במינהל  ת ופגיעה בטה על עובדים )חשיפת עבירוהגנ  א לחוק 5יף  סע .3.26

 ;1997-תשנ"ז  התקין(, 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
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
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
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
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וכן, כל .4 )כהגדרתיקל זבע  הריני להצהיר כי המציע,  גופים    בחוק עסקאות  מונח זה  ה אליו 
ם  השני   3-בירות ב"( לא הורשעו ביותר משתי עזיקה  עלבהלן: "ל )  1976-ציבוריים, התשל"ו

ממועדהאחר הא ההר  ונות  למועד  ועד  האחרונה  להגשת  שעה  זה, חרון  למכרז  הצעות 
 חוקי העבודה.   בעבירה שעניינה הפרת

 
ים כספיים בשל ה אליו עיצומבעל זיק  על המציע או עלו  וטל א הכמו כן, הריני להצהיר כי ל .5

חרון  ד האשלפני המועודה במהלך שלוש השנים האחרונות  עבחוקי ה  לת שיותר משש הפרו
 רז.  למכ הגשת הצעותל
 

מספ יראו  זה  שבגלעניין  הפרות  נ ר  אם  אחת,  כהפרה  כספי  עיצום  הוטל  אישור  ינן  יתן 
הת במשרד  והאכיפה  ההסדרה  כלה   כי  מ"תממינהל  בוצעו  עובד  פ הפרות  בתקופה  י  אחד 

 חת שעל בסיסה משתלם לו שכר. א
 
  ולות עבודות הכליצוע הז לבמסגרת המכרכי ככל שהצעתו של המציע תיבחר בר  יני לאשרה .6

  קופת החוזה בכל תכי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו  שם המציע(,  בו, הריני להתחייב )גם ב
המכרז,   מכוח  העובדשייחתם  יד עסשיוים  לגבי  על  לצורקו  לפי  ביצוע    ךו  החוזה  העבודות 

כל ל(, וכן, ב)כהגדרתם לעי  חוקי העבודהאחד מ  כלורטות בפהמ  דרישות החוקאת  כאמור,  
העח העתידוקי  בתוקףיים  בודה  תיקו  שיהיו  עבו)לרבות,  לחוקי  בכל  ן  וכן,  קיימים(,  דה 

תידיים, ככל  העים  סכמהחלים על המציע כמעסיק ובכל הה הקיבוציים    הוראות ההסכמים 
 .להסכמים אהפי רבות צווי ההרחבה שהוצאו על  לאו יתוקנו /ו, חתמוישי

 
תהווה הפרה של   זה,  רט בתצהיריע כמפויבויות של המצי הובהר לי היטב כי הפרת ההתחי 

 שאית לבטל הסכם זה. יע לבין עיריית רהט, והעירייה תהיה רכרת בין המצהחוזה שיי
 

 הירי אמת.  תצכן ותוזה שמי וזו חתימתי,   .7
 
 
  _______ ____________ 
   
 

 מות חתימה אי
 

מא ביום  כשר  הנני  _________  __י  בפני  הופיע  מר/גב'  ________  עו"ד, 
מס  ת/נושא  ______________ _______ ולאחר  ______  ___________ _______  'ת.ז.   ,

לומר את האמת   ה/ליו י עזהרתיו/ה כ ות חתימתו/ה על התצהיר לעיל, והסברתי לו/ה את משמעשה
ה את נכונות הצהרתו/ה  / שרכן, אי  היעשונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יה צפוי/ה לע כי ת/יה ו

 .   יתמ/ה עליה בפנ דלעיל וח
 
 
 
 
 _____, עו"ד __________   
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 01' מסטופס 
 

 שום פליליעדר ריהצהרה בדבר ה
 ( נושא משרה אצל המציע צהרה באמצעותש למלא את ההי  –אשר המציע הנו תאגיד כ)

 בנפרדים( לחתום קטורים, מנכ"ל, מנהלל אחד מבעלי המניות ונושאי המשרה )דיר כ , עלבנוסף)
 ו( על ייפוי הכוח המצורף להצהרה ז

 
____ הח"מ    יאנ ת.ז.  לא _ _______________  כדין  ____________,  שהוזהרתי  עליי  חר  כי 
האמת  לה את  אעשה  צהיר  לא  אם  מצהיר  וכי  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה    תאבזכן, 

 כדלקמן:  
 

)להלן:  _______________    ברתבח __________  ________ _  בתפקיד  משמש  אני .1
 ( תאגיד וינה יעהמצ כאשר"( )ימולא המציע"

 
במסגר  תצהיר .2 ניתן  ה זה  המציגת  של  הצעתו  מס'שת  פומבי  למכרז    עניינו ש  24/2020  ע 

 "(. כרזהמ )להלן: " (2020) תפעולייםשלושה רכבים של  רכישה
 
)יש להשלים    שים הבאיםם או האנידי המציע הם התאג  היר כי בעלי המניות שללהצ  ריניה .3

 :  המניות( בעליאת הסעיף ביחס לכל אחד מ 
 

 _______________ .ז./ח.פ. ת_____ ______ '(: _חברה/מר/גב) שם .3.1
 

 ________ .ז./ח.פ. _______ת______ ר/גב'(: ______)חברה/מ שם .3.2
 

 _ ./ח.פ. ______________.זת____ _ : _______)חברה/מר/גב'( שם .3.3
 

  יףהסע   את   להשלים )יש    הבאים  האנשים  הם   המציע  אצל   משרהה  נושא  י כ  ר להצהי  הריני .4
"ל,  למנכ  משנה"ל,  מנכ,  וריוןדירקט  חברי:  "שרהמ  שאנו. "רההמש  מנושאי  דאח   לכל  ביחס
 "ב(: כוח אדם או משאבי אנוש וכיומנהל  ,מנהלי תפעול ,ספיםכ מנהל "ל, סמנכ

 
 _____. ___________ה: _/תפקידו __ .ז. ________ ת_______ ב' _____ג/מר .4.1

 
 _______. _____ ___ה: __/דו תפקי.ז. __________ תגב' ____________ /רמ .4.2

 
 _________. ה: ________ /תפקידו ________ .ז. __ת________ ____ ' גב/מר .4.3

 
כי    ניהנ .5 הור  המציעמצהיר  במהלך  לא  שקד  7שע  השנים  להגשת  )שבע(  למכהמו  רז  הצעה 

 מסמכי המכרז(.   ל  9.8.1.3סעיף ב )כהגדרתהון לית שיש עמה קל הורשעתי בעבירה פלי
 

נא  קלון  מהע  ששי  בעבירה  עהורש  שהמציע  ככל הפא  לציין ,  )ביחסת  הבאים  לכל    רטים 
 עבירה(:  

 
 _. (: ____________תיק מספר )ערכאה, המשפט  בית תיק פרטי .5.1

 
 __________._______  :העבירה פי סעי ותיאור העבירה מהות .5.2

 
 .___________: ____ דין גזר מתן מועד .5.3

 
 : ______________.יןהד גזר .5.4
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 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  50עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 
מכרז  מו להגשת ההצעה לשקד  ים( השנ )שבע  7הלך  במתי  רשעלא הו   כיאנו  מצהיר כי  הנני .6

 במסמכי המכרז(.  קלון )כהגדרתה בעבירה פלילית שיש עמה 
 

נא  הורשע בעבירה שיש עמה  מצהיר שה  ככל ל  לציין את  קלון,  )ביחס  כל  הפרטים הבאים 
 עבירה(:  

 
 (: _____________. תיק מספררכאה, )ע המשפט  בית תיק רטיפ .6.1

 
 _______.____ ______ :העבירה פי עיס  ריאוות  עבירהה  ותמה .6.2

 
 .: _______________דין גזר תןמ מועד .6.3
 
 _____________.: _הדין גזר .6.4
 

סעיף  ת של המציע  )שפורטו בהמניו  ליעבעתי מול  יר, לאחר בדיקה וחקירה שביצמצה   הנני .7
ו  3 ה  מוללעיל(  הנושאי  )שפורטו בסעיף  משרה של   המניות  י מבעל  אחד  אף לעיל(,    4מציע 
עה  )שבע( השנים שקדמו להגשת ההצ  7א הורשע במהלך  יע למצאצל ה   המשרה   שאי נואו  ו/

   הגדרתה במסמכי המכרז(. ן )כה פלילית שיש עמה קלולמכרז בעביר 
 
ן  , נא לצייעמה קלוןיש  הורשע בעבירה ש  המשרה  מנושאיאו  /ו   ותהמני   עליבמ  שאחד  כלכ

 :  (דנפרב  םאד לכל סוביחאת הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 
 ________. : _______המשרהא נוש /ות המני בעל שם .7.1

 
 _____________. (: תיק רמספ)ערכאה,  פטהמש  בית תיק פרטי .7.2

 
 ______._________: __ עבירהה סעיפי  ותיאור העבירה מהות .7.3

 
 ____.___: ________דין גזר מתן מועד .7.4

 
 ______________.: הדין זרג .7.5
 

כי    הנני .8 ו/ציהמ  גדנ   ועומד  ויתל   לאי,  ה שביצעתבדיק  לאחרמאשר  ות  או מי מבעלי המניע 
עמה    שישן עבירה  אישום בגי   כתבע,  של המצי   ין נושאי המשרהאו כנגד מי מב /ושל המציע  
 .  (רתה במכרזקלון )כהגד

 
של המציע ו/או כנגד    לי המניות אחד מבע  נגדהמצהיר ו/או כ  שכנגד המציע ו/או כנגד   ככל

המשר מנושאי  הואחד  כתב  ה  עבעום  אישרגש  שיש  קל בירה  נאוןמה  הפרטים   ,  את    לציין 
 רד(: חס לכל אדם בנפהבאים )ביחס לכל עבירה, ובי

 
 : _______________. המשרהא נוש /המניות  בעל שם .8.1

 
 _____________. (: תיק מספר)ערכאה,  טהמשפ  בית תיק פרטי .8.2

 
 : _________________.העבירה סעיפי  ותיאור רההעבי הותמ .8.3

 
 _. ______ _____ : ___ פליליה ליךהה מצוי בו השלב .8.4



  

 

 

 3.1.2021ופי ס :שלושה רכבים תפעולייםת  רכיש :  24/2020 מכרז 
 [ 2397גרת. מסעם .  רכב/ ]רכש

 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  51עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 
 .אמת דלעיל  תצהירי ןותוכ ,  חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר  הנני .9

 
 
 
 המצהיר   חתימת 
 
 

 :אישור
 

_______   אני עו"ד,  הח"מ  כי מ__  הופיע  אשר/ת   _________ מר/גב' / ביום  בפני    ה 
_(  _____ ___ ________ '  מס.ז.  ת  פי  עלת  /זיהיתיור/ת לי אישית )____ המוכ__________

ים  לעונשים הקבוע   את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/הי עליו/ה להצהיר  ה כ/יוהזהרתולאחר ש
 בפניי.  ם/ה עליהתה הנ"ל וחנכונות ההצהר   כן, אישר/ה אתבחוק אם לא יעשה/תעשה 

 
 
 "ד עו___, __________ 
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 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  52עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 
 ר הרשעה פלילית בדבר היעדלתצהיר  ספחנ

 זה(  נספחל שרה על נושאי המכ ואתות עלי המניכל באת  בנפרד)יש להחתים 
 
 

הח"מ  ת.ז./ח  אני,   ___________________ __________ וה.פ.  כח  ייפוי  בזה  נותן  רשאה  __, 
ליוע  ו/או  עיריית שץ המשפטי  לעיריית רהט  )עו"ד שרון שטיין  ל  ו/או למבקר ערהט  ית רהט  ירי( 

  טה די הממתנהל על יה  יליהפלי במרשם  שמצו בו האני(, לעיין ולקבל מידע אודותיי  מר עאמר א)
 ל, ירושלים. צי של משטרת ישראהאר

 
השבים,   לחוק המרשם הפלילי ותקנות  12ה זו ניתנים על פי סעיף  ייפוי כח והרשאלמען הסר ספק,  

 חוק זה.  , והתקנות שהוצאו מכח1981-שמ"אתה
 
 
 
 

 חתימה   __ _________ ך: _____ארית
 
 
 
 
 

    ___________________ __ 
 אגידהתמת חות     

 
 

יחד עם ההצעה    לעיל, ולהגישם  ד על יפוי הכח וההרשאה המצ"בחתימה של התאגי  ימורשם  להחתייש  
 למכרז. 
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 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  53עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 11' טופס מס
 

 תעם מוגבלו נשיםת לאשוויון זכויווק  חפי -לע הירתצ
 
 

__________הח  אני   יי על  כי  שהוזהרתי  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/כשותף משמש אני .1
 
  ם מוגבלות, לאנשים ע  יותחוק שוויון זכו   ל  9בהתאם להוראות סעיף  ה  ה תצהירי זעוש   אני .2

  הצעת  תשמהג  כחלק  זאת(,  "לותם מוגבויון זכויות לאנשים עשו  חוקלן: ")לה,  1998-תשנ"ח
תפעולייםשל    הרכישו  ניינשע   24/2020כרז  למ   המציע רכבים  :  )להלן    (2020)  שלושה 

 "(.  מכרזה"
 

-"חהתשנ,  לותוגבמ  עם  לאנשים  ות זכוי  שוויון  לחוק  9  סעיף  אותלהור  בהתאם  הצהרה .3
1998 : 

 
 : להלן  האמורים מבין הרלוונטי עיףהס  אתהמציעים לסמן  על .3.1

 
, מוגבלות  עם  לאנשים  כויותז  שוויון  לחוק  9  סעיף  וראותה :'א חלופה  .3.1.1

   . מציעת על החלו נןאי
 :וא
 

 לות, וגבות לאנשים עם מלחוק שוויון זכוי  9סעיף    אותהור ':ב חלופה  .3.1.2
    .אותן מקיים  ואוה  מציעהעל   חלות

 
ת המשנה יך ולסמן בחלופומשלה  יש  -לעיל    3.1עיף  פה ב' בסשסימן את החלו   מציעל .3.2

 להלן:  הרלוונטיות
 

 . עובדים  100-מ ות פח  מעסיק יעמצה ': א פהחלו  .3.2.1
 

 :או
 

לפחו  001מעסיק    מציעה : ב' חלופה  .3.2.2 ל ת,  עובדים  מתחייב  פנות והוא 
העבודלמנ משרד  הרוכ"ל  החברה  והשירותים  תיים וחה 

חובותיו  לשם יישום  סעיף  ל  בחינת  שווין  לחוק    9פי 
ובמי הצורך זכויות,  בקשר   –  דת  הנחיות  קבלת   לשם 

 שומן.  ליי
 

 4.2 סעיף  לוילמי דגשים .3.3
 

  ווחה הר  עבודהה  משרד"ל  למנכ  לפנות   בעבר  התחייב  ציעשהמ  במקרה .3.3.1
לעיל(,    4.2.2עיף  אה: ס( לעיל )ר2)  פהחלו   ראותהו  לפי  ברתייםהח  והשירותים

  הוא,  חלופה  באותה  רכאמו   התחייב   ואה   שלגביה  התקשרות  עמו  הנעשתכבר  ו
כ ואם קמצהיר  כנדרש ממנו,  פנה  חוב  הנחיותיבל  י  לפי  ותיליישום    9סעיף  ו 
שו לאנשלחוק  זכויות  התשנ"ח ויון  מוגבלות,  עם    פעל   גם  הוא ,1998-ים 

 . ןשומליי
 

את  ש   למציע .3.3.2 )סימן    תחייב מ  הוא(,  לעיל  4.2.2  סעיף ה:)רא  ללעי (2החלופה 
מת העתק  משצהלהעביר  למנכ"ל  זה  והרווחה  יר  העבודה  ם  והשירותירד 
בתוך   התקממו  ימים  30החברתיים  תהיה  ש  ככל )  יההעירישרותו  עד 

 אמור(.  התקשרות כ
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 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  54עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 
  ם מטע  צהרהכה  אף   תיראה  א הי  מכך   לגרוע   מבליו,  ובאחריותי  אישית   הינה  זו  הצהרתי  .4

 . וז הצהרה למסור  אותי סמיךה  אשר, המציע
 

 .אמת  - יריתצה ותוכן  תימתיח   זו, שמי זהו כי מצהיר אני .8
 
 

 
____________ _ 

 ה / המצהיר  חתימת
 

 אישור
 

____ הח"מ  יאנ עו"ד  מאשר/.רמ__  ___ ,   ,_____  . __ ביום  כי  בזה  התייצב/ה  ת   __________
מ ________בפניי  זיה___ר/גב'  אשר  עצמ_____    רהשמספ.ז.  בתו/ה  ה/תה 

  וכי   האמת  את  צהירלהה  / עליו  כיה  /יו שהזהרת  ולאחר,  אישי  ןבאופ  לי  __________/המוכר/ת__
ה  /ירותצה  נכונות  את  ה/ אישר,  קבחו  הקבועים  ונשיםלעה  / צפויתהא  / יהא  כןתעשה  /היעש  לא  םא

 .בפניי ועלי ה  /וחתם
 
 

 _____________ 
 "ד עוה  ימתחת
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 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  55עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 12טופס מס' 
 פס הצעה כספית טו

ההצעה    ] טופס  נפרדת  להכנייש  הכספית  את  למעטפה  אותה  וסגורס  ולצרף  ה 
ההצעה.  מסמכי  לאחרהמע  ליתר  רק  תפתח  הצעות   טפה  הסף.  תנאי  בדיקת 

ג באופן  שיצורפו  לפלויכספיות  יביאו  כסילת  ,  וההצעה  הסף  על  לא  ההצעה  ולה 
לוודא קבלת הטופ.  תיבדק המכרז, או להורידו מאתר  ד עם יתר מסמכי  ס ביחיש 

 [ העירייה 
 

 בוד לכ
   יםזמכרועדת ה

 עיריית רהט 
 

 נ,ג.א.
 

 ( 2020)  שלושה רכבים תפעולייםל ש  זקהאחרכישה, אספקה ו  24/2020מס' כרז מהנדון:  
 
1. _____ הח"מ  _____________,  _____  ________אני  ח.פ.  הצעה  בע"מ  בזאת  מגיש 

ת זא,  בהתאם לתנאי המכרז שבנדון,  ת רהטיריילע   תפעוליים  שלושה רכבים אספקה של  ל
 סכם עימי.  העירייה על ההים ממועד חתימת ימ  ם()תשעי 90בתוך 

 
המכרז  כרז הנ"ל, קראתי היטב את  והגשת הצעתי למעה זו  הצרם מילוי  הריני לאשר כי ט .2

וכן,    ,מכרזל  ים העוסקים בהגשת ההצעות הכספיתונים, לרבות, כל הסעיפכיו הש על מסמ
 ת ההצעה הזוכה. אופן בחיר

 
רישה ו/או  ל טענה ו/או דמוותר בזאת על כני  א  הדברים,  היטב אתלאחר שקראתי והבנתי  

לא הנוגע  בכל  מזכות  שבו  מנוופן  לרסחים  המכרז,  הפרסמכי  ו/או  הנתונים  כל  טים  בות, 
 רז. מככיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה בההצעות למכרז ו/או למרלהגשת הנוגעים 

 
כי ה .3 להריני לאשר  ו/או התמורה הכספית שתשולם  זו  עבור  צעתי  נשוא  ים  ותמתן השיר י 

רז ו/או  כי המכסמבהתאם למ  מתן השירותיםות הדרושות לשם  לת את כל העלי המכרז, כול
 בכל דין.  הקבוע לא יפחתו מן לרבות תשלומים לעובדים ש ההסכם,

 
ת את כל ההוצאות  ידי להלן, כולל   לעת עוציני להצהיר, כי ההצעה הכספית המכמו כן, הר .4

ושלם   ביצוע מלא  כל הלשם  בשל  המכאם  התפעילות  כל  לתנאי מסמכי  פי  ועל  וכי  רז  דין 
בוא כלי  רכישה, טיפול בכל הליך ייייבוא, טיפול בלויות  ע  :בין היתרהוצאות אלה כוללות,  

בכלושחרו  הרכב טיפול  המכס,  מן  ל  רו  עד  הרכב  כלי  של  הרישוי  לנסיעה    שרתוהכהליכי 
 . פים, ביטוחשוטים , טיפולה, הובלהורישומו על שם העירייה, טעינה ופריק תיתובטיח

 
 :ידי-ת עללעיל, להלן הצעת המחיר המוצע  לאור כל האמור .5

 
 המיועד לשפ"ע:  רכבהרכישת הצעת מחיר ל .5.1

 
 2מוצע הרכב ה

לסמן   רכב  )יש 
 אחד(

היילקס   4)  טויוטה 
,  ליטר  2.4,  (4על  

 adventureאוט',  
A/T 

טרצמי יטון  ובישי 
,  ליטר  2.2,  (4על    4)

 ; Dakar SEאוט', 
 

  D-MAX  (4איסוזו  
,  ליטר  1.9,  (4על  

  LSאוט',  
premium; 

    
    מחיר 
    מע"מ 

    
    סה"כ:

 
 ה(. קו חוצסמן בן לנית מלא את הצעת המחיר בטור המתייחס לרכב זה )את הטורים האחריםיש לסמן רכב אחד, ול 2
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 __________ע: ____תימת המציח
 

 
 62וך מת  56עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 3רינר וטהמיועד ל  רכבהרכישת הצעת מחיר ל
 

 הרכב המוצע 
לסמן   רכב  )יש 

 אחד(

היילקסטויוט    2)  ה 
,  ליטר  2.4,  (4על  

  active A/Tאוט',  
 ;)קאבינה כפולה(

טרצמי יטון  ובישי 
,  ליטר  2.2,  (4על    2)

  Instyle,  אוט'
 )קאבינה כפולה(;

  D-MAX  (2וזו  יסא
,  ליטר  1.9,  (4על  

 +LSאוט',  
 כפולה(; בינה)קא

    
    מחיר 
    מע"מ 

    
    סה"כ:

; 
 4אגף הבטחון ל המיועד  רכבהרכישת הצעת מחיר ל .5.2

 
 הרכב המוצע 

לסמן   רכב  )יש 
 אחד(

ויטארה   סוזוקי 
,  (4על    4),  טורבו

אוט',  ריטל  1.0  ,
GLX 2 tone ; 

)וזוס ג'ימיני,    4קי 
,  ליטר  1.46(,  4על  

  LXאוט', 
 

על    XV  (4סובארו  
ליטר, אוט',    1.6(,  4

classic  . 
; 

    
    מחיר 
    מע"מ 

    
    סה"כ:

 
 ן: לחילופי 

 
 אחר  וצעמהרכב 

 
סעיף   )ראה  אחר  ל  1.2.3רכב  הצעות(: להזמנה  הציע 

 _______________ ___________________________ 
  
  חיר מ

  מע"מ 
  

  סה"כ:
 

מערכת    , התקנתאת ההובלה לעיריית רהט  לתלעיל, כולכי הצעת המחיר  לי  ידוע  
  .וראןאית

 
 ליותות כליבות והתחייהצהרו .6

 
יהיו  במסמכי המכרז  מים לכל האמור  אנו מסכי .6.1 תביעות או דרישות או    לנו כלולא 

נאי החוזה על מסמכיהם  תו/או    נאי המכרזשל ת   הטענות לעניין אי הבנה או אי ידיע 
 ונספחיהם. 

 
מצהיהנ .6.2 ישנו  כי  המקצועי,לנ   רים,  הידע  את  הניסיון    ו  לבצע  הפיננסית  והיכולת 

מסמ  השירות  ברשותנו  המכרז  כי עפ"י  ויש  והעובד ,  המקצועיים, האמצעים    ים 
 שירות באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז.למתן ההדרושים 

 
 קו חוצה(. סמן בן לנית םמלא את הצעת המחיר בטור המתייחס לרכב זה )את הטורים האחרייש לסמן רכב אחד, ול 3
  קו חוצה(.סמן בן ליתנ מלא את הצעת המחיר בטור המתייחס לרכב זה )את הטורים האחריםיש לסמן רכב אחד, ול 4

להזמנה    3.1.2  ובלבד שהוא עומד בדרישות הקבועות בסעיף פיע בטבלה(ן להציע רכב אחר )שאינו מותנילחילופין,  
   להציע הצעות למכרז.
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 62וך מת  57עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

מתחייבים  .6.3 של  אנו  באיכ ספק  גבוירות  מקצועיות הות  מיומנות,  הדורשת  ביותר  ה 
אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו  בדרישות    ביכולתנו לעמוד  שישומצהירים    דיוק רבו

כל  ר מסיבות  עיכוב או פיגולא זכות לטענת  שירות במועד, למתן ה  יעעצמנו להצעל  
 , לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל. שהן

 
דרשים או  ם אנו נתוקפם של כל האישורים והרישיונות לה  מור עלחייבים לשנו מתא .6.4

 כל תקופת ההתקשרות. ות, למשך לצורך מתן השיר דרשנ
 

א שינוי ו/או  המכרז והכל בל  מראש לכל תנאי  הסכמה   וה טעמנו מהוהגשת הצעה מ .6.5
 תוספת. 

 
לי י .7 רגיע ללהאמור  פרויקט  מקור התקציבי לביצוע העבודות נשוא ההכי    דוע  הט  עיריית 

מס'    מכוח ממשלה  העבו ביצוכן,  -ועל,  2397החלטת  מכוחדע  וכן,  כרזהמ  ות    כל אישור  , 
או  חשבונותה הפנים  משרד  אישור  בקבלת  מותנה  הבח  לתשלום,  מטעמוברת   ולא,  קרה 

ו עילה בכל הנוגע לעיכוב תשלומים שמקורו נה ו/אה ו/או תלונה ו/או דרישתהיה לי כל טע
 . ו משרד הפניםאאמור ו/הבקרה כ  חברת שלבקבלת אישור 

 
התמורה   כי  לי  בפועידוע  אספקה  לאחר  רק  לי  תשולם  של  במלואה,  הרכב/הציוד כלי  ל 

)אישור  לעי רהט  מטעם  ריית  שפ"מנבכתב  אסמכתאהל  יהווה  בפועל   סופקהציוד  כי    ע 
)לפאחר קב ורק ל,  יה(לעירי  ( 2397י החלטה  לת אישור חברת הבקרה של משרד הפנים 

כיצוע  לב בתוך  תה   .אמורהתשלום  יבוצע  מ)שלושים  30שלום  ימים  אישור  (  קבלת  מועד 
 חברת הבקרה 

 
ל  .8 כי הצהריני  זו מוגאשר  , ההסכם לרבות  ז,י את כל מסמכי המכרדקתשת לאחר שבעה 

ו  המצורף ה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו הפניי  חר אליו ישן, כל מסמך אמפרט, וכ הלו 
ביעה בכל  טענה ו/או דרישה ו/או ת  ל י כיה ל, ולא תהכאמורמוגשת לאחר בדיקה ובחינה  

והנ המכרז  במסמכי  האמור  הבנת  לחוסר  מסמכי/וגע  יש  או  במ  אליהם  י סמכהפנייה 
 .  ראשליהם מ ע המכרז ואני מוותר

 
 

 ובברכה,רב בכבוד 
 

 
 
 
       

 מת המציע חתי
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 אצל המציע 
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 31ס' מופס ט

 
 בוטל
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 62וך מת  59עמוד 

 ــطرهـة بـلـديـ

 רהט  עיריית

 

 

 41ס' מ ופסט
 

 ון בנק פס פרטי חשבטו
 _____ :______תאריך

 ד ולכב
 עיריית רהט )גזברות( 

 
 ג.א.נ,  

 ן בנקפרטי חשבו: הנדון
 

 "( הספק____  )"____ ________________________ עסק: /שותפות  /החברה שם 
ביצוע  על  בת למשלוח הודעה כתו

 תשלום:
_____ עיר   ס'__מרח' _______________

__ טלפון __________  וד ________מיק _____  _ _____
 ______ פקס ___

 ___________ ____________________  פר עוסק מורשה:  סמ
_____________  ף __ ____ מס' סנישם הבנק ________ ם:רת תשלומי ק להעבי הבנפרט

____ מס' חשבון  ___ הבנק __________  כתובת
 ________ 

מת שיביחייהננו  שבמידה  בזה,  בום  בחשטעופקדו  כספים  ההעברהת  באמצעות  ת,  הבנקאי   בוננו 
 לגזברות עיריית רהט ללא שהות.  נחזירם

 
_____ ___________ _  ___ ___________ __ 

 ימה + חותמת חת שם
 

 עו"ד / רו"ח אישור
 

_____ אנ רו"ח   / עו"ד  ___י  מ.ר.   ___________________________ מרח'   _________  __
החתימה  מא כי  היל שר/ת,  חעיל  מורשי  א  ________תימת  מטעם  "(,  ספק ה_____)"החתימה 

 .ספקתימתם מחייבת את החו
 

 _____________ __________ __________ ___ 
 תאריך  תמת תימה + חוח

 
 

 הבנק אישור 
 הלקוח הנ"ל.   טי חשבון הבנק שלאת הפרטים לעיל כפר  יםשרהננו מא

 
 

 ___________  ________ ___ __ ______ __________ ______ ___ 
 חותמת הבנק  מת הבנק חתי תאריך 
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 בוטל
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 61ס' ופס מט
 

 ( 24/2020' מס)מכרז  הטר  עיריית ההסכם על  חתימה טרם הזוכה תהצהר
 

 ________ הח"מ  ___________ת.__  _ __אנו  ת  __ ז.  .ז.  ו______________ 
_______  __כמורשי החתימה מטעמה של ______ ליה וים כמנהש/מ________________ המש 

 בזאת כדלקמן:    שרים"(, מצהירים ומאהזוכה)להלן: "  __בע"מ ח.פ. __________ 
 
הו .1 כי  לאשר  עלהריני/ו  מ-גשה  למכרז  הצעה  הזוכה    " ההצעה "  להלן:)  24/2020ס'  ידי 

העירייבה  וכי  "(המכרזו" להודעת  ל תאם   ________ מיום  ההצעה  פיה  הזוכה  ה  של 
 וא המכרז. בודות נש רהט כזוכה לביצוע הע ית ריידי ועדת המכרזים של עי-צה עלהומל

 
ו .2 להצהיר  בלאהריני/ו  הינה  למכרז  הזוכה  של  ההצעה  כי  שה שר  כפי  עלתוקף,  ידי  -וגשה 

שחלף הזוכה   בזמן  אין  הממוע  וכי  ל ה  גשתד  כדי  ההצעה  בהצהוו של  כלשהו  שינוי  עת  ת 
 ה לכל דבר ועניין. חייבת את הזוכ, והיא מ "להזוכה למכרז הנ

 
ידי  -ו עלסר הצהרות, המצגים והנתונים שנמוי בכל הר ולאשר כי לא חל שינהיהצהריני/ו ל .3

ו/או   הליך ההזוכה במסגרת ההצעה  והזוכה מתחייבמהלך  הצעמכרז,  בתנאי  לעמוד  תו  ב 
 ייגות. ר ועניין וללא הסתדב גשה למכרז, לכל הו, שכרזלמ

 
לחתימת ההסכם י  נאימתי/נו על הצהרה זו שמהווה ת ר כי במועד חת היר ולאשהצהריני/ו ל .4

העי לבי בין  מביןרייה  מי  ו/או  הזוכה  הזוכה,  נושאמ  ן  מבין  מי  ו/או  זוכה  הזוכה  י  נהלי 
שהו עם  כל  ניגוד עניינים  שלצב  במ  מצוי  המניות שלו, איננואו מי מבין מבעלי  /המשרה בו ו 
  ין ב  ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או  עובד עירייה,   ו/או עם  ורו/או עם נבחר ציב  עיריית רהט

ו/א  הזוכה  ממנהלי  מבימי  מי  ו/או  הזוכה  אצל  המשרה  נושאי  שלו,  ו  ן  המניות  מבעלי  מי 
אום  תיכל  או  יף ו/ישיר ובין קשר עק  תפו במכרז, בין קשרהאחרים שהשת  לבין המציעים

 ו.שיתוף פעולה כלשה תתפים האחרים ו/אוהמשביני לבין 
 
בוצעו  אמור להיחתם מכוחו, י ש  כםר כי העבודות נשוא המכרז וההסו לאשר ולהצהיהריני/ .5

ו  חיצוני שאינ  קבלן משנה ו/או באמצעות מנהל עבודה ת  ידי, שלא באמצעו-ופן ישיר עלבא
ו  ת מנהל העבודה ו/א זהוהעבודות ו/או בע  מבצות  י בזהדוע לי כי כל שינועובד שכיר שלי. י

יעשו אך    (,קי)בין באופן מלא ובין באופן חלאו ספקי משנה  ני משנה  בלהעברת עבודות לק
ומ בכתב  באמורק  שיראש,  להסכם  שינויים  פקודת  תאושר  יחצעות  אשר  הזוכה,  עם  תם 
 ירייה. גורמים המוסמכים בע אות ההסכם והבהתאם להור

 
רר כי  תב ו, והובהר כי אם ישמעות הצהרתי/נו זב מהרה לי/לנו היטוב י הר כלהצהיהריני/ו   .6

זו הא בהצהרה  מדויק,    מור  איננו  או  נכון  שוויה איננו  יסודית  הפרה  הדבר  ההסכם ה  ל 
  ת ההסכם שייחתם עם הזוכה. א ועיריית רהט תהיה רשאית לבטל

 
 ______ החתום ביום ______   ה באתי/נו עלולראי 

 
   

הופם  ביוכי  מאשר  הנני   יע  __________ 
עו   _________ מר/גב'  בפני  "ד, 

מס  ת/ ושאנ   ________ _ _____   ' ת.ז. 
שה_____________ ולאחר  ו/ה  ל  תיסבר, 

חתימתו משמעות  ע/את  לעיל,  ה  התצהיר  ל 
יו/ה לומר את האמת וכי  על זהרתיו/ה כי  וה

צפוי/ה הקב  ת/יהיה  בחוק  לעונשים  ועים 
אישר  כן,  ת/יעשה  לא  את/אם  ונות  נכ  ה 

 י.   תמ/ה עליה בפנוח  תו/ה דלעילהרהצ

ביהנ  כי  מאשר  ___ני  הופיע  ____ ום   ___
מר/גב'  בפנ עו"ד,   _________ י 

מס  ת/ נושא  _____ _________   'ת.ז. 
ול_____________ שה,  לו/ה  סברתי  אחר 

לעיל,  א התצהיר  על  חתימתו/ה  משמעות  ת 
עליו/ה לומר את האמת וכי    זהרתיו/ה כיהו

לעונשים צפויהיה  ת/ וק  בח   קבועיםה  י/ה 
כ  ת/יעשה  לא  אישר/אם  נכונן,  את  ות  ה 

 י ה עליה בפנה דלעיל וחתמ/ הצהרתו/ 
   

 ד _______________, עו"  ד "_______________, עו
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