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  5/22מכרז מס' 

  לביצוע עבודות ðגרות  

  

כמפורט   , הכללביצוע עבודות ðגרות") מזמיðה בזאת להציע הצעות  המועצה(להלן: "  ראשון לציוןהמועצה הדתית  

  במסמכי המכרז. 

  

 על המשתתפים לעמוד בתðאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. . 1
 

  10,000  על המציע לצרף להצעתו ערבות בðקאית אוטוðומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך . 2
 בדיוק.  1.3.23בתוקף עד ליום   ₪ 

 
  "), משרדי המועצה, ראשל"צ (להלן:"7הדרור  ח'  בר  ראשל"צהמועצה הדתית  במשרדי    ðיתן לעיין בחוברת המכרז . 3

מיום   השעות    21.11.22החל  כן    .12:00-08:00בין  בחוברתכמו  לעיין  של    (ולהדפיסה)  ðיתן  האיðטרðט  באתר 
 ").אתר המועצה(להלן:"  / https://mdrl.org.il בכתובת המועצה

 
במעטפה חתומה, כשהיא סגורה וðושאת את מספר ושם המכרז    ידðיתאת ההצעות על כל ðספחיהן יש למסור   . 4

 במשרדי המועצה. , לתיבת המכרזים 12:00בשעה  1.12.22ללא סימðי זיהוי אחרים, עד ליום 
 

  ביותר או כל הצעה שהיא.  זולהאיðה מתחייבת לקבל את ההצעה ה  המועצה . 5
  

  

  אייל לוי                      

  המועצה יו"ר                               
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  5/22 מס'פומבי מכרז 

  לביצוע עבודות ðגרות  

  מסמכי המכרז 

  . הזמðה להציע הצעות -מסמך א' 

  וממליצים  ציע ומידע בדבר ðיסיון קודםפרטי המ   ) 1מסמך א(

  תצהיר על היעדר ðיגוד עðייðים והרשעות קודמות    ) 2מסמך א(

  הצעת המשתתף    ) 3מסמך א(

  ערבות בðקאית    ) 4מסמך א(

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים    ) 5מסמך א(

  תצהיר בהתאם לחוק שוויון זכויות לאðשים עם מוגבלות    ) 6מסמך א(

  ) 7מסמך א(

  ) 8מסמך א(

                  )9מסמך א(

  

  תצהיר על עסק בשליטת אישה  

  2+ כתב כמויות חלק   1חלק  כתב כמויות

  מפרטים ותוכðיות 

  

  הצהרת משתתף.  – ' במסמך 

  
  . הסכם  -מסמך ג' 

  כתב ויתור   -  ) 1ג( מסמך

    חאישור עריכת ביטו - ) 2ג( מסמך

  חבויות -אישור עריכת ביטוח  - ) 3ג( מסמך

  ) 4ג( מסמך

  ) 5מסמך ג(

  ðוסח ערבות בðקאית לביצוע החוזה   -

    ðוסח ערבות בדק
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  'מסמך א

  5/22הזמðה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 

  לביצוע עבודות ðגרות  

  כללי  . 1

לציוןהמועצה הדתית   1.1 לביצוע  הצעות מחיר    בזאתמזמיðה    )"המזמיðה""/המועצה"(להלן:    ראשון 
משרדי  "(להלן:    ראשון לציון  ,7הדרור  ים ברחוב  הðמצאמשרדי המועצה  יסופקו ל אשר    עבודות ðגרות  

 ), הכל בהתאם למפורט במסגרת המכרז על מסמכיו וðספחיו. "המשרדים"/"המועצה
 

 כמסמך ג'. ההתקשרות מכוח הליך זה יהיו בהתאם להסכם ההתקשרות המצ"ב   תðאי 1.2
  

התוצרים  הðגרות ואספקת  הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול הפעולות הדרושות לביצוע עבודות   1.3
בהתאם להוראות מכרז זה לרבות במפרטים, בכתב הכמויות ובתכðיות (במצטבר) בהתאם    לאחר מכן

את כל כ"א, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של    להעמיד להוראות כל דין ותקן ובתוך כך  
 ). "הפרויקט"/"העבודות:"העבודות ולבצע כל פעולה אחרת על  מðת להשלימן (להלן

 
  המועצה ביצוע העבודה עם קבלת צו התחלת עבודה שיימסר לו על ידי  על הזוכה במכרז להתחיל ב  1.4

 חודשים. קלðדריים  ימים  60ולסיים את העבודות תוך  
  

הציע אחוז הðחה אחיד וכולל על  ) ול 3מלא את מסמך א(במסגרת הצעתו הכספית על המציע במכרז ל 1.5
כמסמך  המצ"ב    תבי כמויות)מציעים כי יש שðי כה(תשומת לב    הכמויות  יהמחירים הðקובים בכתב 

על פי המדידה (קרי, מכפלת  התמורה בגין העבודות תהא  .   %52המוצע לא יעלה על  אחוז ההðחה  .  8א'
 הכמויות שיבוצעו בפועל במחירי היחידות בכתב הכמויות בðיכוי אחוז ההðחה שðקב המציע במכרז). 

 
יובהר כי במסגרת הצעתו במכרז יבצע הזוכה את כל הðדרש לרבות אספקה, התקðה, הובלה, ייצור,   1.6

  וצאה אחרת. ייבוא וכל ה
  

דין ולתקðים הðדרשים   1.7 כל  לבצע את העבודות בהתאם להוראות  ו/או מי מטעמו  על הקבלן הזוכה 
ולדאוג לכל הרישיוðות, ההיתרים בקשר עם החומרים, הציוד, כוח האדם, העובדים מטעמו ומטעם  

ב במפורש  מצוין  בין אם  רלווðטי אחר  גורם  מכל  לקבל אישור  כן  וכמו  וכיוצ"ב  מסגרת  מי מטעמו 
המכרז והחוזי ובין אם לא. בהגשת הצעתו במכרז מאשר הקבלן כי הוא בדק את תכðון הפרויקט ואת  
כל עבודה אף אם היא מופיעה רק באחד   עליו לבצע  יהיה  לו כי  ידוע  וכי  בכתב הכמויות  העבודות 

 המסמכים האמורים.
  

לקבלן וזאת מבלי לגרוע מאחריות  החוזה היðו לתקופה שתחל עם חתימתו ועד למתן תעודת השלמה   1.8
 הקבלן כאמור במסמכי המכרז והחוזה. 

 
. היה ומכל  לרבות מהמשרד לשירותי דת  ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי 1.9

המכרז ותוצאותיו ולזוכה במכרז לא תהא  את  לבטל    המועצהסיבה לא יתקבל כאישור, תהיה רשאית  
ו של המכרז בין אם ðתקבלה אצלו הודעת זכייה ובין אם לא ðתקבלה  כל עילת תביעה בקשר לביטול

 אצלו הודעת זכייה. 
 

פריטים וזאת בהתאם    5  אשר יוזמðו מהזוכה   כמו כן יובהר כי המועצה רשאית להפחית מהעבודות 1.10
 ת. ת לעלשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתקציבה מע

 
ההצעות ðושא מכרז זה ייבחðו על בסיס המחיר המוצע ועל בסיס שיחות שתערוך המועצה עם מזמיðי   1.11

 עבודה קודמים של המציעים, הכל כמפורט בפרק בחיðת ההצעות. 
 

 . כרז עבודה כלשהי בהיקף כלשהומתחייבת להזמין מהזוכה במ  המועצהאין  1.12
  

  יובהר כי כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכווðה גם ללשון ðקבה וכן להפך.   1.13
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 מסמכי המכרז  . 2

 מסמכי המכרז המצויðים לעיל מהווים חלק בלתי ðפרד ממðו בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לא.  2.1
 

 במכרז  להשתתפות תðאים . 3

  בכל במועד הגשת ההצעות במכרז,    עומדה  אדם או תאגיד")  משתתף(להלן: "  רשאי להשתתף במכרז זה
  להלן:  המפורטים הסף תðאי

  
בעל רישיון לðיהול עסק בתוקף ðכון למועד האחרון להגשת הצעות לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוðי   3.1

  .ב). 10.16קבוצה ( 2013-רישוי), תשע"ג
 

עבודות ðגרות שðעשו עבור    2סיים לבצע לפחות  ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה,    2017בין השðים   3.2
 ₪ לפחות כל עבודה.  50,000לקוחות שוðים, בהיקף של  

 
  עבודות שבוצעו מכוח הזמðה אחת.  -"עבודת ðגרות"
  
 הפרויקט ðמסר למזמין העבודה.  – " סיים לבצע"
 

 . להלן 5.8כמפורט בסעיף  ₪  10,000 בסך של בðקאית רף להצעתו ערבותיצ 3.3
 

 . 1976-בעל כל האישורים הðדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  3.4
 

 בעל תעודת עוסק מורשה.  3.5
 

  ההצעה . 4

) "המציע"או  "המשתתף"  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכוðה לעיל ולהלן:   4.1
יהיו על שם המשתתף   , כולל הערבות הבðקאית,כאשר כל המסמכים והאישורים הðדרשים במכרז

 במכרז בלבד. 
 

הציע אחוז הðחה אחיד וכולל על  ) ול 3מלא את מסמך א(במסגרת הצעתו הכספית על המציע במכרז ל 4.2
כאשר אחוז ההðחה    תבי כמויות מציעים כי יש שðי כה(תשומת לב    הכמויות  י המחירים הðקובים בכתב

  .   %52המוצע לא יעלה על אחוז ההðחה . 8כמסמך א'המצ"ב  )יחס לשðיהםמתי
 

הקובע הוא מחיר    אזי  –  בסיכומיםית, בכפל ו/או  א הכמויות טעות חשבוð  כתבשבו תתגלה ב  במקרה 4.3
לכך,   ובהתאם  הכמויות,  בכתב  הרלווðטי  בסעיף  הðקוב    אתתקן  ל   רשאית  תהא  מועצהההיחידה 

  .היחידה  לאותה בקשר הכמויות  בכתב המחירסיכום בהטעות. הסכום המתוקן ייחשב 
 

המחירים אשר יוצעו כוללים את כל הðדרש לביצוע העבודות, באופן מלא ומושלם לרבות  כי  יובהר   4.4
 העסקת עובדים, חומרים, שיðוע וכל הוצאה ðדרשת אחרת.

 
שיזכה במכרז, יתווסף מע"מ על פי שיעורו כדין, כפי    המשתתףעל ידי    ו, כפי שיוגשיםהמוצע  יםלמחיר  4.5

 שיהא  בעת כל תשלום חודשי בפועל. 
 

יחתום    –הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המשתתף תיקון בהצעת המחיר שבכווðתו להגיש   4.6
 המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת. 

 
 על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.  4.7

 
 ומעלה.   25%-יובהר כי המועצה תהא רשאית לפסול הצעות אשר יחרגו מאומדן העמותה ב  4.8

  

 ההצעה  מסמכי . 5

  :   שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף  מציע כל

),  הופצו כאלה(ככל ש   מסמכי שיðויים והבהרות/מעðה לשאלותסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות   5.1
 .  מורשי החתימה של המציע בכל עמוד ובכל מקום ðדרשכשהם חתומים ע"י 
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 לעיל.  3.1בסעיף העתק תעודה המעידה על התקיימות התðאי הðקוב  5.2

 
 ). 1מסמך א(כלעיל בðוסח המצ"ב    3.2עיף  תצהיר להוכחת עמידה בתðאי הסף הðקוב בספרטי המציע ו 5.3

 
 ). 2כמסמך א(על היעדר ðיגוד עðייðים והרשעות קודמות בðוסח המצ"ב  תצהיר 5.4

 
 . )3מסמך א( -טופס ההצעה הכספית 5.5

 
 עוסק מורשה.  העתק תעודת 5.6

 
 היה והמציע תאגיד הוא יצרף להצעתו תעודת התאגדות ואישור על מורשי חתימה.  5.7

 
 אישור ðיכוי מס במקור.  5.8

 
 , דהייðו: 1976-כל האישורים הðדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  5.9

 
  פðקסי  את  מðהל  הוא  כי  המעיד  ממðו  העתק  או,  מס  מיועץ  או  ח " מרו,  שומה  מפקיד  אישור 5.9.1

  ז "התשל,  מוסף  ערך  מס  וחוק  הכðסה  מס  פקודת  פי  על  לðהלם  שעליו  והרשומות  החשבוðות
  על   השומה  לפקיד  לדווח  ðוהג  הוא  וכי  מלðהלם  פטור  שהוא  או),  "מ "מע  חוק: "להלן(  1976

 . מ"מע חוק לפי  מס עליהם  שמוטל עסקאות  על למðהל  ולדווח  הכðסותיו
 

זכויות    כדין  זרים  עובדים  והעסקת  מיðימום  שכר  תשלום  על  תצהיר 5.9.2 וכן על עמידה בחוק 
.  הצעות להציע להזמðה המצורף )5א( מסמך בðוסח , לאðשים עם מוגבלות

  
 ). 6כמסמך א(תצהיר בהתאם לחוק שוויון זכויות לאðשים עם מוגבלות בðוסח המצ"ב  5.10

 
ערבות מקור, אוטוðומית, שהוצאה על ידי בðק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה   5.11

התשמ"א   הביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  בישראל  לעסוק  לבקשת    1981  - רישיון 
להבטחת הצעתו    וזאת  1.3.23  עד ליום₪ ובתוקף    10,000  , בסך שלהמועצההמשתתף במכרז, לפקודת  

 ק. בדיו )4א(כמסמך ז לפי הðוסח המצ"ב במכר
 

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה ðוספת והמציע יאריך את תוקף    המועצהי  מובהר כ
הארכת הערבות  - הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי

  כðדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף. 
  

  . המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה איðה עומדת בתðאי מכרז זהועדת 
  

ו/או   המכרזים  במקרים    המועצהועדת  חלקה,  או  כולה  לפירעון,  הערבות  את  להגיש  רשאים  יהיו 
  ם: הבאי

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל   .1
דרך שהיא. 

.שהמשתתף ðהג במהלך המכרז בתכסיסðות או בחוסר ðיקיון כפייםכל אימת   .2
כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.   .3
כל אימת שלאחר שðבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות    .4

  ת. במכרז שהן תðאי מוקדם להתקשרו
  

  ).1בותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין במסמך א( משתתף שהצעתו לא זכתה, ער
  

בðוסח המצ"ב    1992- ב לחוק חובת המכרזים, תשð"ב2תצהיר על עסק בשליטת אישה בהתאם לתקðה   5.12
  ).7כמסמך א(

  
 . מים בחתימה ובחותמתחתו ) 8מסמך א(הכמויות  יכתב 5.13

 
 ).9מסמך א(תכðיות ומפרטים  5.14
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  ההצעה הגשת אופןמועד ו . 6

כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז    יוגשו  ההצעות ומסמכי המכרז 6.1
עליה מצוין    (ללא סימðי זיהוי)   בידי המציע ויימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה

, ראשון לציון,  7ברחוב הדרור  המועצה    במשרדיויופקדו בתיבת המכרזים    בלבד  שם ומספר המכרז
 .12:00עה שב  1.12.22 עד ליום

  
  לא תתקבלðה הצעות שתשלחðה בדואר או שתימסרðה לאחר המועד האמור לעיל. 

  
המועצה או כפי שקיבל  כפי שהוריד מאתר    המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז  6.2

כל  במשרדיה את  להצעתו  ויצרף  שהיא  הסתייגות  או  תוספת  שיðוי,  תיקון,  כל  בהם  לבצע  מבלי   ,
 המסמכים המפורטים דלעיל.

  
הפרטים    בוצע 6.3 השלמת  (למעט  המכרז  במסמכי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  הסתייגות  או  תיקון  שיðוי, 

, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול  תרשאי  המועצההיה  תהðדרשים ממðו בהצעתו)  
לשיðויים    ה עירלא ה   המועצההבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם    הדעת

  .  המועצההופיע באתר  כאמור) יחייב את הצדדים הðוסח של מסמכי המכרז, אשר 
  

המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הð"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז,   6.4
ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת  

. ההצעות תוגשðה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. המועצה  לכך במשרדי
 ושמטו. ה אלו שלהורות על השלמת חתימות ככל  ת הא רשאית  המועצה

 
הא  ת   המועצהימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.    120כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של   6.5

 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.   הלדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעת  תרשאי
  

לפסול את   ת, מטעם זה בלבד, רשאיהמועצההיה  תלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל,  6.6
דעת שיקול  ולפי  לחילופין  או,  או,    הההצעה  הצעתו  את  יבהיר  או  ישלים  יתקן,  המציע  כי  לדרוש 

לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שיðוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה  
 ללא הסתייגות כאמור. 

 
זה   6.7 ובכלל  במכרז  ובהשתתפות  למכרז  בהכðת ההצעה  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  כל ההוצאות 

ישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין  אגרות,  רישיוðות, א
 פעילותו הקשורה  למכרז תחולðה על המציע.

 
 והוצאות  המכרז חוברת . 7

  
- בימים א' צ,", ראשל7הדרור ברח'  משרדי המועצה הדתית ראשון לציוןðיתן לעיין בחוברת המכרז ב  7.1

באתר  ðיתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום  . כמו כן  21.11.22החל מיום    12:00-08:00בין שעות ,  'ה
 . ")אתר המועצה(להלן:"   /https://mdrl.org.il האיðטרðט בכתובת

 
הצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זאת  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכðת ה  7.2

 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הðדרשות במסמכי המכרז, תחולðה על המציע.  
  

 הבהרות מסמכי המכרז  . 8

מיום 8.1 יאוחר  לא  בכתב    15:00בשעה    27.11.22  עד  המציע  דוא"ל    למועצהיודיע       באמצעות 
mdrlboss@gmail.com   על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא

במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובðו של סעיף או פרט או עðיין כלשהו הכלול  
בלבד בðוסח     wordבמסמכי המכרז או הðוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. השאלות יועברו בפורמט  

 שלהלן: 
 

פירוט    הסעיף בחוברת המכרז   וברת המכרז מספר עמוד בח  מס"ד 
  השאלה 
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מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שðתðו ע"י המועצה או מי מטעמה, אלא   8.2
פרסמה המועצה  יודגש ויובהר כי האחריות לוודא כי  תשובות אלה עלו לאתר המועצה כאמור.    אם

מסמכי שיðויים והבהרות באתר המועצה כאמור חלה על המציע בלבד ולא תישמע כל טעðה ממציעים  
 בקשר עם כך.

  
שיðויים,  תיקוðים,  רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכðיס     המועצה  8.3

(להלן המשתתפים  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  ודרישות  שיðויים   :" תðאים 
). השיðויים וההבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי ðפרד מתðאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם  "והבהרות

לוודא כי    של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז. כי האחריות  ויובהר  ה פרסמה המועציודגש 
כאמור חלה על המציע בלבד ולא תישמע כל טעðה ממציעים  המועצה    מסמכי שיðויים והבהרות באת

 בקשר עם כך.
 

 זכויות  שמירת . 9

שמורות                   המכרז  הזכויות במסמכי  שימוש למועצהכל  כל  לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים   ,
  במסמכי המכרז אלא לצורך הכðת והגשת הצעה במכרז זה. 

  
 דרישת פרטים מהמציע  .10

תהא רשאית, בכל עת שתראה לðכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש    המועצה 10.1
(להלן ðוספות  הבהרות  ו/או  מסמכים  ו/או  פרטים  להמציא  ו/או  להשלים  ),  הפרטים  -מהמציע, 

לשביעות רצוðה, על מðת לבחון את המציע, חוסðו הכלכלי, ðיסיוðו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה  
מטרה הðוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לðכון, במסגרת שיקול דעתו    או לכל צורך או

 הבלעדי. 

ובתוך המועד שðקבע    המועצההמציע יהא חייב לספק את הפרטים הðדרשים, לשביעות רצוðה של   10.2
שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף    המועצהוהיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית  

 ðות מצדו של המציע  וכמי שאיðו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.הפרטים כתכסיס

רשאית,   המועצה)  1בבדיקת תðאי המכרז ותðאי הסף בכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות הבאות: ( 10.3
אך לא חייבת, בכל שלב, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בðסיבות העðיין, להסיר  

יות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס ביðה לבין  או לוותר על כל פורמאל
רשאית, בכל שלב, לאפשר הגשת חומר ותיעוד   המועצה) 2העבודה ואופי ההתקשרות ðושא ההליך. (

ðוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתðאי הסף לרבות מסמכים ביחס לעבודות אשר לא  
ובלבד שהתקיימו תðאי הסף   ת המלצות שלא צורפו להצעה המקורית ולרבו הוצגו בהצעה המקורית 

כי   זה  לעðיין  יובהר  ההצעות.  למועד הגשת  דרכי    המועצהעד  לבין  תðאי הסף מהותי  בין  מפרידה 
הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע שלא הוכיח עמידה בתðאי הסף בהתאם  

 שהדבר ðדרש על פי דין.  לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל 

להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות, וכן   המועצה מבלי לגרוע מכלליות האמור רשאית  10.4
רשאית לוותר על דרישות ו/או תðאים הכלולים    המועצהתיקון כל פגם אחר שתראה לðכון ו/או תהא  

 ככל שהם איðם מהותיים. המכרז במסמכי 

תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצוðה שלה    המועצה 10.5
לקיום   בכפוף  דעתה,  שיקול  לפי  מספקים  איðם  שכישוריו  שðוכחה לדעת  או  אחרת,  רשות  של  או 

 שימוע, כðדרש עפ"י דין. 

את   10.6 ולמלא  המכרז  ðושא  השירותים  כל  על  מלא,  באופן  הצעתו  את  להגיש  חייב  יהא  כל  המציע 
 המקומות הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע.   

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שיðוי או תוספת שייעשו במסמכי   10.7
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיðוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי  

 ת ההצעה. או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסיל

לעיל, יובהר כי ככל וקיימות מספר הצעות זהות ואחת מן ההצעות היא של    מהאמור מבלי לגרוע   10.8
תמליץ ועדת המכרזים,    1992-תשð"ב   ,ב לחוק חובת המכרזים2אישה כהגדרתו בסעיף    בשליטתעסק  

בðוסח   ותצהיר  אישור  הגשתה,  בעת  לה,  שצורף  ובלבד  האמורה  ההצעה  על  לעיל,  לאמור  בכפוף 
  ).7כמסמך א(המצורף 
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כי במסגרת בחיðת ההצעות תהא   10.9 ðיסיון    המועצהיובהר  רלווðטי לרבות  ראשית לשקול כל שיקול 
בביצוע העבודות מושא המכרז, איתðותו הפיððסית, ðיסיון רע שיש לו עם רשות מקומית או    המציע

 וכיוצ"ב.    גוף ציבורי אחר, חקירה פלילית בעðייðו, כתב אישום שהוגש ðגדו או הרשעה פלילית שיש לו

 תהא רשאית לשקול שיקולים אלה גם מצב בו תהייðה מספר הצעות עם ðיקוד מצרפי זהה.   המועצה 10.10

כי הצעת   10.11 במפורש,  בזאת  איזו מהערכות    המציעמודגש  וכי אי התקיימות  סופית מבחיðתו,  תהא 
המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכðיותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה  

 לשיðוי של הצעתו ו/או לכל שיðוי אחר בתðאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז. 

וקטן היקפו או הוגדל היקפו או ðדחה ביצועו ו/או חלק ממðו או פוצלה הזכייה  בוטל המכרז או ה 10.12
מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או  
זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו ðזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל  

 .   מין וסוג

לתת לזוכה במכרז עבודה כלשהי    המועצהאין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את   10.13
, והיא רשאית בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שייראה לו  כלשהובהיקף 

 לðכון ובהתאם לצרכיו מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת. 

  
  עות ואופן בחירת הזוכהבחיðת ההצ .11

ראשית תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בתðאי הסף של המכרז ומציעים שיעמדו בתðאי   11.1
הסף תיבחן הצעתם הכספית (על אף האמור יובהר כי אין מדובר במכרז דו שלבי וההצעות הכספיות  

 יפתחו במועד פתיחת תיבת המכרזים). 

כלל   11.2 להתחשב  שלא  רשאית  מהותה  המועצה  לעומת  מחירה  מבחיðת  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה, 
ותðאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  

 המכרז שלדעת המועצה מוðע הערכת ההצעה כדבעי. 

המועצה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצוðה שלה   11.3
לקיום    או בכפוף  דעתה,  שיקול  לפי  מספקים  איðם  שכישוריו  שðוכחה לדעת  או  אחרת,  רשות  של 

 שימוע, כðדרש עפ"י דין. 

כל   11.4 את  ולמלא  המכרז  ðושא  השירותים  כל  על  מלא,  באופן  הצעתו  את  להגיש  חייב  יהא  המציע 
 המקומות הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע.   

מקום הטעון מילוי ו/או כל שיðוי או תוספת שייעשו במסמכי  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת  11.5
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיðוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי  

 או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

לעומת  11.6 מחירה  מבחיðת  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה,  כלל  להתחשב  שלא  רשאית  מהותה    המועצה 
ותðאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  

 המכרז שלדעת המועצה מוðע הערכת ההצעה כדבעי. 

תבחן יחד עם ההצעה הכספית את אמיðותו וכושרו של המציע    מועצהה בחיðת ההצעות,    במסגרת 11.7
לבצע את השירותים בהתאם להסכם המוצע, את ðיסיוðה הקודם עם המציע ואת ðיסיוðו של המציע,  

יודגש כי החברה תהא רשאית,    כך שהצעת המחיר לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחיðה.
ר למועצה או לחברה או לכל גורם אחר יש ðיסיון רע  בכפוף לשימוע, לפסול הצעות של מציעים אש

 עם המציע וזאת על סמך בירורים שרשאית לערוך החברה.
 

הציעו  מצב בו לאחר  בחיðת ההצעות במכרז יתברר לחברה כי ישðן מספר הצעות כשרות, אשר   11.8
 רשאית (אך לא חייבת) לבחור באחת ההצעות האמורות על סמך   מועצהתהא ההצעה כספית זהה,  

לרבות רלווðטי  שיקול  מסוימים,  כל  פריטים  של  יחידות  העבודות    מחירי  בביצוע  המציע  ðיסיון 
איתðותו הפיððסית, ðיסיון רע שיש    התרשמותה מהצעתו ויכולתו לבצע את העבודות,  מושא המכרז,

או  ðגדו  שהוגש  אישום  כתב  בעðייðו,  פלילית  חקירה  אחר,  ציבורי  גוף  או  מקומית  רשות  עם  לו 
 -הרשעה פלילית שיש לו. כמו כן תהא רשאית החברה במצב כאמור בו ישðן מספר הצעות זהות

הגרלה. ה  לקיים  כי  ðוש  מועצהיובהר  רשאית לשקול את השיקולים  לצורך  תהא  גם  זה  סעיף  א 

 פסילת הצעות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל וקיימות מספר הצעות זהות ואחת מן ההצעות היא של   11.9
בסעיף   כהגדרתו  אישה  בשליטת  תשð"ב  )1ב(2עסק  המכרזים,  חובת  ועדת  ,  1992-לחוק  תמליץ 
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כמסמך  בðוסח המצורף    המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר
  ). 7א(

  
המחיר המוצע על ידו  ו עומד בתðאי הסף  הזוכה במכרז יהיה המציע אשרמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   11.10

לביצוע העבודות יהיה המחיר הðמוך ביותר אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עðייðית  
 . לחרוג מכלל זה  המצדיקהאו משפטית 

 
 :וההתקשרות זכייה על הודעה .12

לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה לא יאוחר    המועצהעם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך   12.1
 ים קלðדריים מיום הודעת הזכייה.  ימ 14-מ
 

על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו    הבהודעת   המועצה במועד שיקבע ע"י   12.2
  מסמך להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע בðוסח  

למזמיðה תהיה הזכות לדחות את    להסכם.  )3(ג  מסמךלהסכם, ואישור על עריכת ביטוחים בðוסח    )4ג(
 ה הבלעדי. מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעת

  
לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות   12.2 לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 12.3

הא  ת אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא ðוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו,  
לי לגרוע מכל  וזאת מבולחלט את הערבות שהגיש  לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז,    המועצה  תרשאי

לזכות  העומדים  ðוספים  סעד  ו/או  כן    הזכות  הזוכה.  התחייבויות  של  זו  הפרה  רשאיתðוכח    ת הא 
במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים    המועצה 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על -על  המועצה  תלהם זכאי
 

ליתי  המועצה 12.4 ותן הודעה בכתב  זכייתם  לאי  באשר  במכרז  המשתתפים  להם את ערבות  תתר  חזיר 
 המציע שהוכרז כשיר שðי יקבל את ערבותו רק לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה.  המכרז.

 
שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה    המועצהמבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין,   12.5

וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל  הבלעדי ולפðות אל המציע השðי במדרג ההצעות  
  מקום שהזוכה איðו עומד בהתחייבויותיו על פי תðאי המכרז והחוזה.  

                    

                    

  בברכה,                  

  המועצה הדתית          
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  טופס פרטי מציע ואישור בדבר ðיסיון קודם  - )1מסמך א(

  

 מציע פרטי ה . 1
  שם המציע: ___________________________________________________________   1.1

  _________________________________________________________ מספר הזיהוי:   1.2

  מען המציע (כולל מיקוד): _________________________________________________     1.3

  שם איש הקשר אצל המציע: _______________________________________________     1.4

  _____________________________________________________ תפקיד איש הקשר:   1.5

  טלפוðים (משרד+ðייד): ___________________________________________________   1.6

  פקסימיליה: __________________________________________________________   1.7

  _______________________ דואר אלקטרוðי: ________________________________  1.8

 

 .23הוכחת עמידה בתðאי סף המופיע בס' תצהיר  . 2
  

עבודות ðגרות שðעשו עבור לקוחות שוðים,    2ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה, סיים לבצע לפחות    2017בין השðים  
  ₪ לפחות כל עבודה. 50,000בהיקף של  

  
  עבודות שבוצעו מכוח הזמðה אחת.  -"עבודת ðגרות"
  
  הפרויקט ðמסר למזמין העבודה.  – " סיים לבצע"
  
  

  מזמין  ס'

  השירותים

כספי   תיאור העבודות היקף 

לא   בש"ח 

  כולל מע"מ

המועד בו ðמסרו 

  העבודות למזמין

של   וטלפון  שם 

איש קשר בגורם  

הועðקו  לו 

  השירותים

1.    

  

  

        

2.    

  

  

        

3.    

  

  

        

4.    

  

  

        

  
  

 ____________________  

  חתימת המצהיר                                                                                 
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  אישור

הריðי לאשר, כי ביום ________, הופיע בפðי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב  

____________, ðושא/ת ת.ז. שמספרה _________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר ____________, מר/גב'  

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה 

  ðכוðות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפðי. 

  

 _________________   _________________  

  חותמת + חתימה                                                                                           תאריך             
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    והרשעות קודמות םתצהיר על היעדר ðיגוד עðייðי - )2מסמך א(

  
מס'   ת.ז.  ðושא   ,______________ הח"מ  (להלן: אðי  מטעם___________  חתימה  מורשה   ,____________

  כדלקמן: -המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב 
  
מתן   . 1 עם  בקשר  עלול להימצא  אðי  בו  או  ðמצא  אðי  בו  עðייðים  ðיגוד  על  ידוע  לא  זו  הצעתי  למועד הגשת  ðכון 

 ). מועצהה-(להלן ראשון לציוןהמועצה הדתית שפרסמה  5/22השירותים הðדרשים במסגרת מכרז פומבי מס'  
  

פעילות  בכתב ובאופן מיידי על כל עðיין אישי, משפטי, או עסקי בין פעילותי לבין    מועצההððי מתחייב להודיע ל . 2
 ואשר  עלול ליצור מצב של ðיגוד עðייðים. מועצה  ה

  
למועצה לרבות למי מבין ðושאי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יהיה לי קשר (עסקי או אישי) כלשהו   . 3

   מועצה אודיע על כך מיידית ל המשרה בה או בעלי תפקיד בכיר בה
  

בðושא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות החלטה על הפסקת    מועצהאקבל על עצמי כל החלטה של ה . 4
 ו/או לבין צד ג' אחר כלשהו בשל ðיגוד עðייðים כאמור.  מועצהההתקשרות ביðי לבין ה 

  
הצעה    מכוח  מועצהבכלל זה לא ידוע לי על ðיגוד עðייðים קיים או שאðי עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים ל . 5

 זו. 
 

לא עמדו ולא עומדות ðגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממðהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים   . 6
סים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך  לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כיðוס ðכ   הðוגעיםמשפטיים  

 תפקוד המציע. 
 

וכמו   קלון עמהכתב אישום בעבירה שיש  אין ולא הוגשו כðגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממðהלי המציע . 7
 .   כן כל אחד מהם לא הורשע בעבירה כאמור

  
  

                                                   ________________          ______________  
  חתימה וחותמת המציע                        צהירהמ  חתימת                                              

  

  

  אישור
  
אðי הח"מ, ____________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפðי  

הרשאי  גב'/מר היðו  וכי   _________________ ת.ז.  ðושא   _________________________________
בפðי חתם  לעיל,  והצהרתו  התחייבותו  שהבין את תוכן ומשמעות  ולאחר  בשם המציע  להתחייב  על    ומוסמך 

  התצהיר  וכתב התחייבות  זה.
                                                                                                            _______________  

  דין  -עורך                    
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  הצעת המשתתף- )3סמך א(מ

  
ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט (לא בטיפקס) (את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור  

  ולחתום ליד התיקון) 
  

את  המציע),  (שם   ________________________________________ בשם  בזאת,  להגיש  מתכבדים  הריðו 
  . לביצוע עבודות ðגרות  5/22למכרז פומבי מס' הצעתðו 

  
 

הצעתðו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה, ובכלל זה,   . 1
כח האדם והאמצעים    לרבות  המועצה בהתקשרות עם  רוך  כוכל ה  קבלðי משðה, הציוד הðדרש   ,המציע  עובדי 

  . הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הðדרשות
 

  הצעת המחיר 
  
מחירי . 1 על  ידיðו  על  המוצע  ההðחה  על    הכמויות  יכתב   אחוז  יעלה  לא    הðחה   25%ואשר 

 ) בתוספת מע"מ כדין. הðחה(ובמילים________________ % הðחה א_____________  וה
 

  .יתן להציע תוספת על המחיריםð לא 

  יתן להציעð0%  .חהðה 

  
), כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותיðו על פי מסמכי המכרז וההסכם  התמורה  -להלן לעיל (  הצעתðו . 2

על ðספחיו וכן כוללים את כל הציוד, האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע העבודה והשירותים ומהווה מחיר  
כרז,  סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תðאי המ

  ם, עובדיהלקבלðי משðהומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיðו ðשוא המכרז וההסכם לרבות, הוצאות בגין תשלום  
, העסקת עובדים בכל כמות ðדרשת, אספקת כלי רכב, מכוðות וציוד ייעודי  עמםרוך בהתקשרות  כוכל ה  םציוד

שיידרש לביצוע תקין ומושלם של  כל ציוד ואמצעי אחר  מתקðי המשחק לרבות אספקת ואחזקתם, ואחזקתם,
כלל העבודות ðשוא המכרז, הובלות, פריקה, סילוק, ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע  

 העבודות ðשוא המכרז.  
 

 ידוע לðו כי התמורה הסופית תהא בהתאם לביצוע כמויות בפועל. . 3
 

המכרז, על כל הכרוך בה,    ðושאצוע העבודות  מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה ðוספת, כאמור, בגין בי . 4
שירותים ðוספים    המועצההצעתðו זו, וכי לא ðהיה זכאים לתמורה ðוספת אלא אם דרשה    ðושאמעבר למחיר  

 . החתימה שלהמורשי  מראש ובכתב ע''י
  

  __ ח.פ.: _________    ______________________   שם המציע:  
  

  המציע _____________________  ת.ז. ___________ שם החותם מושה החתימה בשם 
  

  _________ : _________חתימה וחותמת המציע ______________________  תאריך:     
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  ðוסח ערבות בðקאית למכרז  –) 4מסמך א(
  לכבוד 

  המועצה הדתית ראשון לציון 
  

  ערבות בðקאית הðדון: 

) אðו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  "המבקשים"(להלן:  מספר זיהוי __________    ____________  על פי בקשת  

  05/22  ) וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס'שקלים חדשים  עשרת אלפים(₪    10,00  כל סכום עד לסך של

  ולהבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים על פי תðאי המכרז. לביצוע עבודות ðגרות  

  

דרישתכם הראשוðה בכתב שתגיע אליðו, מבלי  מיד עם אðו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הð"ל 

להטיל עליכם לבסס או לðמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

טעðת הגðה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם  

  בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

  

מהן   אחת  שכל  דרישות,  במספר  או  אחת  בפעם  הð"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתðו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם 

  מתייחסת לחלק מהסכום הð"ל בלבד, בתðאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הð"ל. 

  

  ועד בכלל.   1.3.23ליום   ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  

כל דרישה על פי ערבות זו תעשה על ידי המוטבים על פיה והתשלום על פיה בין אם לכולם ובין אם לאחד מהם יחשב 

  כתשלום כדין ועל פי ערבות זו. בכל מקרה כל התשלומים שðשלם על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות. 

  

  ל צורה שהיא. ערבות זו איðה ðיתðת להעברה ולהסבה בכ
  ערבות זו ðיתðת להארכה על ידי פðיה באמצעות פקסימיליה, דואר רשום או שליח.  

  ערבות זו היðה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ðיתðת לביטול. 
  
  

  
  בכבוד רב, 

  

  בðק/חברת ביטוח: _________ 

  שם איש קשר בבðק/חברת ביטוח: _________ 

  טלפון: ____________ 

  פקס: _____________                                                
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  תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים - )5מסמך א(
  

אðי הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעוðשים 
  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

  

" או  הגוף" –הððי ðותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ (להלן  . 1
. אðי מצהיר/ה כי  ראשון לציוןהמועצה הדתית  של  __________גיש הצעה למכרז מס'  ") המבקש לה המשתתף"

 הððי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 
  

ו . 2 זיקה"  "בעל  המוðחים  של  משמעותם  זה,  בסעיף    - בתצהירי  כהגדרתם  גופים  2"עבירה"  עסקאות  לחוק  ב 
תðאי לעסקה עם גוף ציבורי".    –יðי עבודה  (להלן: "החוק"), תחת הכותרת "קיום ד  1976  -ציבוריים, התשל"ו  

 אðי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מוðחים אלה וכי אðי מבין/ה אותם. 

 יש לסמן:  . 3

ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין  2הððי מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 
או לפי חוק    1991- עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשð"א  -חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעðיין זה  

 ).31.10.02, שðעבר לאחר יום 1987 -שכר מיðימום, התשמ"ז

ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  2המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף  
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תðאים הוגðים),    - (עבירה לעðיין זה  

לם במועד  ), או31.10.02, שðעבר לאחר יום  1987  -או לפי חוק שכר מיðימום, התשמ"ז  1991- התשð"א
 האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שðה לפחות ממועד ההרשעה האחרוðה. 

        
  

  זהו שמי וזו חתימתי: 
                          
                          
                     _______________  

  שם וחתימת המצהיר 
  

.ז. אðי הח"מ _________________ מאשר כי בתאריך ___________ הופיע בפðי  ____________________ ת
צפוי   יהיה  שאחרת  האמת  את  לומר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר   /_________________

  לעוðשים הקבועים בחוק, חתם בפðי על תצהיר זה.  
  
  

  חתימה וחותמת     שם עו"ד    תאריך 
  *יש למלא את המתאים 
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    לאðשים עם מוגבלותבהתאם לחוק שוויון זכויות תצהיר   - )6מסמך א(

י הח"מ ____________ ת.ז.  ___________לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  ðא

  שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ðלעו

1 . " (להלן:   _________________ ע.מ  ח.פ/   ___________________ בשם  זה  תצהיר  ðותן  ")  הגוףהððי 
"). אðי מצהיר/ה כי הððי מוסמך/ת לתת  הרשות(להלן: "  ראשון לציוןהמועצה הדתית  המבקש להתקשר עם  
 תצהיר זה בשם הגוף. 

 
 ):יש לסמן את החלופה הרלווðטית אðי מצהיר/ה כדלקמן ( . 2

o   סעיף התשð"ח   9הוראות  מוגבלות  עם  לאðשים  זכויות  שוויון  "  1998-לחוק  שוויון (להלן:  חוק 
 חלות על הגוף.  ") לאזכויות

 
o  לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף 

 
יעסיק   . 3 או  שהגוף מעסיק  העבודה    100ככל  משרד  של  הכללי  למðהל  לפðות  מתחייב  הוא  לפחות,  עובדים 

  – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9הרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחיðת יישום חובותיו לפי ס'  
ס'   להוראת  בהתאם  ליישומן,  הðחיות  קבלת  מתח9לשם  הגוף  זכויות,  שוויון  לחוק  פי  (ג)  על  לפעול  ייב 

 ההðחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפðיה עצמה ויישום ההðחיות כאמור.  
 

אðו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למðהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,   . 4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.    30בתוך 

  

 ______________  

  חתימה                                                                                                                                  

  אישור

יי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב  ðי לאשר, כי ביום ________, הופיע בפ ð הרי

____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  ____________, מר/גב'  

  יי.   ð ות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפð כוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר ðיהיה צפוי לעו

     _________________                                            __________________  

  תאריך                                                 חותמת + חתימת עוה"ד               
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  תצהיר על עסק בשליטת אישה  - )7מסמך א(

ב לחוק  2אðי עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק היðו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף  
  . 1992- המכרזים תשð"בחובת  

  
מספר   גב'___________________  ______________,היðה  בחברת  בשליטה  המחזיקה 

  זהות________________________. 
  
  

     ______________       ______________         __________________________
 _________________  

  טלפון                             כתובת                    חתימה וחותמת       שם מלא 
  
  
  

התאגיד   שם   ,____________ זהות  מספר   ,_______________ גב'  אðי 
לסעיף   בהתאם  בשליטתי  ðמצא  העסק  כי  בזאת  חובת ל  ב2_______________,מצהירה  חוק 

  המכריזם תשð"ב. 
  
  
  

              _____________________ ________________________  
  חתימה                שם מלא                 

  
    מורשה
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    2+ חלק 1חלק  כמויות יכתב-)8מסמך א(

  מצ"ב בðפרד 
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  כðיות ומפרטים ות- )9מסמך א(

  מצ"ב בðפרד 
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 מסמך ב' 
 

  הצהרת המשתתף  
  

            לכבוד 
  ")  המועצה(להלן: "  ראשון לציון המועצה הדתית 

  
  ., ð.א.ג
  

  לביצוע עבודות ðגרות  5/22פומבי מס' מכרז
  

 מצהירים ,  למכרז שבðדון  הצעתðו  בזאת  מגישים,  המכרז  מסמכי  כל  את  זהירה  בחיðה  ובחðו  שקראðו  לאחר,  מ"הח  אðו
  :  כדלקמן בזה ומתחייבים

  
  כל   את  ובדקðו,  אליו  מצורפים  שאיðם  ובין   אליו   המצורפים  בין,  המכרז  במסמכי   האמור  כל  את  הבðו  . 1

 .  עליה להשפיע העלולים או/ו העבודה   בביצוע הקשורים הגורמים
 

ððו מאשרים כי קראðו ובחðו היטב את כל התðאים המפורטים במסמכי ההזמðה, לרבות החוזה,  ה . 2
האחזקה והתחזוקה ו/או הðובעים מהן, ושוכðעðו על    שירותיהðתוðים והðסיבות הקשורות בביצוע  

כל   לביצוע  והוגðת  ðאותה  תמורה  ומהווה  דעתðו  את  מðיח  הצעתðו  סכום  כי  בדיקתðו  יסוד 
על פי הצעתðו במידה ותתקבל. אðו מותרים ויתור מלא ומוחלט על כל תביעה כספית  ההתחייבויות  

  . מהןאו הðובעים    השירותים כלשהי שמקורה באי ידיעתðו של תðאי או ðתון כלשהו הקשורים בביצוע  


הððו מצהירים בזה כי לא הסתמכðו בהצעתðו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם   . 3

, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. הו/או מי מטעמ הו/או עובדי  המועצהה על ידי  שðעשו בעל פ 
  דרישות   או   תביעות  כל  ðציג  ולאכן הððו מצהירים בזה, כי אðו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  

  .  כאמור טעðות על מראש בזאת מוותרים  ואðו הבðה אי או /ו ידיעה  אי  על המבוססות
  

  העבודות  לביצוע הדרושים והכישורים ההיתרים, שיוðותיהר , הכשירות, המומחיות, הידע בעלי אðו . 4
.המכרז  מסמכי  לכל בהתאם, המקצועית מהבחיðה והן  המימון מבחיðת הן,  המכרז ðשוא

  

  הדרישות   כל  על  עוðה  זו  והצעתðו  במכרז  מהמשתתפים  הðדרשים  התðאים  בכל  עומדים  אðו . 5
  ðצרף   ולא  במידה  כי  לðו  ידוע.  הðדרשים  המסמכים  כל  את  מצרפים  אðו  ולראייה  המכרז  שבמסמכי

  כי  לðו  ידוע  עוד.  הצעתðו  את  לפסול   עלולה  המכרזים   ועדת ,  דלעיל  המפורטים  מן  אישור  או/ו  מסמך
  כל   להציג  מאיתðו  ולדרוש  או/ו  שלישיים  לצדדים  ולפðות  לחקור  הזכות  שמורה  המכרזים  לוועדת

  העבודות   לביצוע התאמתðו,  מומחיותðו,  ðיסיוððו,  כשירותðו  להוכחת   יידרש  אשר   ðוסף  מסמך   / מידע
  עיðיה   ראות  לפי  מסקðות  להסיק  הוועדה   רשאית,  כאמור  מסמך  או   מידע  למסור   ðסרב  אם.  ב"וכיו 
מבלי לגרוע מהאמור ידוע לðו כי הגשת הצעה למכרז מהווה הסכמה לכל  .  ההצעה  את  לפסול  ואף

תðאיו. 
  

.   הסתייגות כל בלא במכרז הכלולים והתðאים  ההתחייבויות כל את  לבצע עצמðו על מקבלים אðו . 6
  

  על   והמיומן  המקצועי  האדם וכוח  הðדרש  הציוד  וכל המקצועיים, הטכðיים האמצעים כל  את  לðו  יש . 7
 ðזכה  אם  כן  לעשות  מתחייבים    ואðו,  המכרז  במסמכי  הðקובים  במועדים  לספק את השירותים  מðת

 .  במכרז
 

  ðושא   ðספק את השירותיםתקשר איתðו בהסכם,  ת  המועצהðזכה במכרז ו אם  הððו מתחייבים כי   . 8
בשלמות המחירים  םהמכרז  לפי  דין,  כל  והוראות  הבטיחות  הוראות  המכרז,  למסמכי  בהתאם   ,

 . המועצהלשביעות רצון  ,הðקובים בהצעתðו
  

לרבות בהסכם, מחייבת אותðו גם אם לא  כן ידוע לðו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו,   . 9
 הוזכרה במפורש במסמך זה. 
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 .  אחרים משתתפים עם תיאום  או קשר כל ללא  מוגשת זו הצעה  כי בזה מצהירים אðו .10
  

)  מאה עשרים(  120 במשך תקפה ותהא, לשיðוי או לביטול  ðיתðת ואיðה  חוזרת  בלתי היðה  זו הצעתðו .11
  תוקף   הארכת  לדרוש  תרשאי  האת    המועצה  כי,  לðו  ידוע.  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  יום

  לגרוע   מבלי  והכל,  מהצעתו  בו  שחזר  כמי  ðחשב ,  לכשðידרש  זו   הצעתðו   ðאריך   לא  אם  וכי ,  ההצעה
 .   דין כל  פי-על  או/ו המכרז  פי -על  המועצה  תזכאי להם  אחרים תרופה או סעד מכל

  

  המסמכים   כל  את   ðמציא ,  ידכם  על  לכך  שðידרש  במועד  כי  מתחייבים  אðו ,  תתקבל  והצעתðו   היה .12
  הביצוע   ערבות,  כדין  חתום,  ההסכם  לרבות,  המכרז  למסמכי  בהתאם  להמציא  שעליðו  והאישורים

. ביטוחים  עריכת  על והאישור
  

  במסמכי   המפורטים  מהמסמכים  יותר  או  אחד   ðמציא  שלא  במקרה  כי ,  ומסכימים  מצהירים  אðו .13
  ית זכא     המועצה  הא ת,  להצעתðו  בהתאם  העבודה   לביצוע  התחייבותðו  אחר   ðמלא  לא  או/ו  המכרז

  המועדים   מתום  איחור  יום  כל  בגין  מראש  וקבועים   מוסכמים  כפיצויים)  ח" ש  אלף(  ₪  1,000  של  לסך
  המאוחר   המועד  לפי,  האישורים  כל  המצאת  למועד  ועד,  העðיין  לפי,  המכרז  במסמכי  הðזכרים
.שביðיהם


להיפרע מאיתðו את כל הðזקים וההוצאות    תהא רשאית   המועצה  ,כי במקרה כזהכמו כן ידוע לðו   .14

. אחר עקב כך ו/או להתקשר עם ðותן השירותים השיגרמו ל 


לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו    ,כן ידוע לðו שבהתקשרות עם ðותן השירותים חילופי .15
עצמðו עם הגשת הצעתðו למכרז. הððו    עקב הפרת ההתחייבויות שאðו ðוטלים על  המועצהלרשות  

עם מציע     המועצהמצהירים כי לא תהיה לðו כל טעðה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות  
אחר במקומðו.   

 
,  המכרז   שבמסמכי  לתðאים  בהתאם  העבודה  לביצוע  והסופית  המלאה  התמורה  את  כוללת   זו  הצעתðו  .16

  העבודות   בביצוע  הכרוכות,  שהוא  וסוג  מין  מכל,  כלליות  ובין  מיוחדות  בין,  ההוצאות  כל  זה  ובכלל
,  אדם כוח  לרבות, החוזה  ðשוא התחייבויותיðו  לכל  מלא  כיסוי ומהווה ,  בשלמות המכרז  תðאי  פי על

 . העבודה ביצוע לצורך  המתחייבות ההתאמות, והיתרים רישוי , ביטוחים, חומרים, אביזרים, ציוד
 

,  דלעיל  ידיðו  על  הðקוב   לסכום   מעבר  העבודות   ביצוע  בגין   ðוספת  תמורה   כל   לðו   תשולם  לא  כי  לðו  ידוע  .17
 . וכדומה תשומות, תקורות, במיסים שיðוי  כל בגין לא לרבות, למדד הצמדה הפרשי בגין לא  לרבות

  

  ביצוע   על  בעתיד  יחולו  אשר  או  החלים,  שהוא  סוג  מכל,  חובה  תשלום,  היטל,  מס  כל  כי  לðו  מובהר  כן .18
  שיגיעו   מהסכומים  המועצה  כהתð,  כך  לצורך.  ידיðו  על  וישולמו  עליðו  יחולו,  זה  חוזה  י"עפ   העבודות

   .לðו  תשלום תהווה לזכאי אלו  סכומים  והעברת,  דין כל לפי לðכות שעליה  סכום כל לðו
 

  מוגשת   בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות   המטרות  בגדר  היðה  הצעתðו  כי  מצהירים  אðו .19
  הסכם   או  דין  פי-על  מðיעה  כל  אין  וכי ,  זו  הצעה   על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אðו  כי,  ההצעה

 .  זו הצעה על  לחתימתðו
  

  : זו הצהרתðו של המלאה  משמעותה את שהבðו לאחר החתום על  באðו ולראיה .20
  
  

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________ 
  מיקוד): _________________ טל: ______________ פקס: _______________ כתובת (כולל 

  דוא"ל: ______________________  
  איש קשר: _______________ טל' ðייד : _____________________ 

  
  :______________________ חתימה    __________ תאריך

   


