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 עיריית מעלות  תרשיחא
 

 תכנית פיתוח הנהלה בכירה 105/2021 הליך הצעות מחיר
 ("ההליך")להלן:  

 
 הזמנה להציע הצעות

 
 מבוא .א
 
 לתכנית פיתוח הנהלה בכירה( מזמינה בזה הצעות "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1

 כנספח א'.מפרט המצורף ל בהתאם לוהכ
 במסירה ידנית או במסירה ממוחשבת. ניתן לשלוח את ההצעות 2

תכנית פיתוח  105/2021 "הצעות מחירבמעטפה סגורה נושאת ציון  - מסירה ידנית 2.1
  "הנהלה בכירה

יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר 
שהוחתמה תרשיחא, לאחר -, מעלות1בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 

בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה 
 המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

את ההצעות במסירה ממוחשבת, באמצעות המרשתת )אינטרנט(  - מסירה ממוחשבת 2.2
  https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2יש להגיש דרך הקישור הבא )בלבד!(:  

לאחר מעבר לקישור הנ"ל ואישור הערת האבטחה במידה ותופיע, נא מלאו את הטופס שיפתח 
בצירוף סכום הצעתכם )במפרט(, הדפיסו את המסמך כשהוא חתום )חתימה וחותמת העסק(. 

 התאם להוראות כלהלן:סרקו את המסמך החתום ושלחו ב

 

1.From - למלא כתובת מייל השולח 
2.Subject - כפי שמופיעה בנדון שבמסמך זה( ליךלרשום את מספר הה( 
 צרפו את הקבצים המיועדים להצעה כשהם חתומים וסרוקים כנ"ל. - add filesבכפתור .3
 -נשלח בהצלחה נא שימו לב שהנכם מקבלים אישור ש, יבצע שליחת ההצעה - sendכפתור . 4

Files Sent, Thank you! . 

 יודגש כי אי קבלת אישור כאמור, כמוהו כאי קבלת הצעה בתיבת ההצעות.

 

 
   

 04-9578902לבירורים ניתן לפנות לטל': 
 7/03/20210מועד אחרון להגשה 

 

 

הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה 

 לא תתקבלנה.  -ם שהוא עד שעה זו מכל טע

https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2
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 למר אורן משהשאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד  3
במייל שכתובתו  __מיום______, לא יאוחר בעירייה מעלות תרשיחא עוזר מנכ"ל

oren@maltar.co.il  04על הפונה האחריות לוודא קבלת השאלות בטלפון שמספרו-
9578902. 

תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה במקביל גם לשאר המשתתפים בהליך 
 בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 
  –המציע ו/או מי מטעמו עומדים בדרישות הבאות  -תנאי סף להשתתפות בהליך       .4

  -אות המציע ו/או העובד של המציע שיספק את השירות מטעם המציע, עומד בדרישות הב

פיתוח השנים האחרונות במתן שירותי   7שנים לפחות במהלך  ארבעשל  ניסיון
 רשויות מקומיות / גופים ציבוריים.   שתיעבור לפחות הנהלה בכירה 

  – על תתי סעיפיו יצורפו להצעה ף זהיסעלהוכחת עמידת המציע ב

 רשימת ממליצים.  אוהמלצות המצביעות על הניסיון הנדרש  -

תשומת לב המציעים להצהרה הכלולה בטופס  -ר זיקה לחבר עירייה / עובד עירייה המציע נעד
 הצעת המחיר.  

הצעה שתהיה גבוהה  כולל מע"מ.₪  30,000לא תעלה על  מסגרת תקציבית לביצוע השירותים. 5
   מסכום זה תיפסל לאלתר.

 
 
 
 ההצעה .ב

 
 .משתתףהצעת הבטופס  תכניתלהצעתו תת על המשתתף ל     4.1 4

 מחירים ירשמו כשהם לא כוללים מע"מ. ה 4.1
 הצעת המשתתף תוגש בשני עותקים אשר ימולאו בהדפסה או בעט.  4.2
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  5
 ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, בחותמתו ובחתימת מורשי הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלחתום על על המשתתף ל 16. 6

 החתימה בשמו.
 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 6.1
אחד או יותר מהשותפים המוסמכים ום על מסמכי ההליך היה המשתתף שותפות יחת 6.2

ת השותפות. המלא ויצרף/פו את חותמ תחתום בשם השותפות, תוך ציון שמו/ל
המשתתף יצרף להצעתו אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד מהם 

 בשותפות.
( יחתמו מורשי "התאגיד"היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  6.3

 בצירוף חותמת התאגיד.  ימה בשם התאגיד על כל מסמכי ההליךהחת
החתימה בשם התאגיד בנוסח  המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות

המופיע בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד. כמו 
כן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות בחברה או השותפים 

 באגודה.
 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 6.4
 

, ו/או כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או הליךום הטעון מילוי במסמכי האי השלמת מק 7
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין הליךהערה ו/או הסתייגות שיעשו במסמכי ה

במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול 
 פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.  את ההצעה הכוללת אותם וזאת

 
 הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד. 8.1 8
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הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות בהתאם לאמור  8.2
 .במסמכי ההליך

 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  9

ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי  ההצעה ותנאיה. סבירות
 המשתתפים בהליך.

 
בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף  10

 לצרף להצעתו  גם את המסמכים המפורטים להלן: 
וריים,  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציב 10.1

 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 10.2
 לעיל. 11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –שותפות למשתתף שהינו  10.3
אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין כדרישת סעיף  -תאגיד למשתתף שהינו  10.4

 לעיל.  11.4
 

תחולנה על  בהליךהצעה ובהשתתפות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ה 11
 המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  12

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.
 
  בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ג
 
    ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא ה שלב.  ב13

   תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות העירייה / ועדת הרכש, 
 להורות על השלמת מסמכים.

פיתוח הנהלה  המציע יצטרך להציג דוגמא לתכנית .   בשלב השני יערכו ראיונות אישיים בהם14
  בכירה על בסיס הצעתו.

 ההצעות ייבחנו בהתאם לאמות מידה כמפורט להלן: 
, יתר ההצעות המרביההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל את הניקוד מחיר ההצעה:  -30%    

 הכשרות ידורגו וינוקדו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר.
רשמות מהמציע, וותק וניסיון בתחום, איכות ההצעה, על פי הפרמטרים הבאים: הת -70%    

 .אטרקטיביות התכנית
 
לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו .  15

 במסמכי ההליך. 
 משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.

 
 
 
 מחויבויות הזוכה .ד
 

 הכול כמפורט בנספח א'. תרשיחא במעלות תכנית הדרכה להנהלה הבכירההזוכה יפעיל 
 

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את 
 זכייתו בהודעה בכתב.

 
 
 
 

 ________________     ___________________ 
 ספי בארי                                                אורן משה

 גזבר העירייה                                                         עוזר מנכ"ל                
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 להליך נספח א

 
  תכנית פיתוח הנהלה בכירהאור העבודה: ית

 
 

למנהלים  מעלות תרשיחא סיורים מודרכים מחוץ לעירמפגשים והתכנית:  .1

 .הבכירים בעירייה

, לעורר את היצירתיות בקרב המנהלים, גיבוש המנהליםמטרות התכנית הן:  .2

 ולפתח את הידע הכללי של המנהלים. "לשבור שגרה"

 .17מספר המנהלים שייקחו חלק בתכנית הינו  .3

 .פעם ברבעון -במהלך השנה חד יומיים סיוריםמפגשים/ 4התכנית תכלול לפחות  .4

, סיורים והדרכות במגוון מקומות ונושאי תוכןמפגשים והתכנית צריכה לכלול  .5

 : מפגש גיבוש וכיף, סיור ערכי, מפגש בנושא כלים ניהוליים ועוד.םביניה

, כניסה לאתרים השונים, ליך צריך לכלול: הדרכה בסיורהמחיר שמוצע בה .6

תיאומים וכל מה שכלול , מנהלים מהעירייה 17ארוחת צהריים להרצאות, 

 בסיור.

 .המנהלים רכבי נסיעות למקום יהיו על בסיס .7

 
 

 
 
 
 
 

________________ 
 חתימת המשתתף 
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 הצעת המשתתף
 
 

אנו הח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהירים, מסכימים, ומתחייבים 
 בזה כדלקמן:

 
תרשיחא )להלן: -של עיריית מעלות 105/2021הליך הצעות מחיר קראנו בעיון את כל מסמכי  1

(, הבנו את תוכנם "מסמכי ההצעה")להלן:  ירהתכנית פיתוח להנהלה בכ( לביצוע "המזמין"
לבצע את עבודתנו בכפיפות  –במידה והמזמין יבחר להתקשר בהסכם עמנו  –ואנו מתחייבים 

 לדרישות המוגדרות בהם.
 
אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו וכן את  2

 המסמכים שלהלן:
בונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  אישור תקף על ניהול פנקסי חש 2.1

 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 2.2
למסמך ההזמנה להציע  11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –שותפות למשתתף שהינו  2.3

 הצעות.
ף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין כדרישת סעי -תאגיד למשתתף שהינו  2.4

 למסמך ההזמנה להציע הצעת מחיר. 11.4
 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה -נספח א להצעה 2.5
 המלצות המצביעות על הניסיון הנדרש על פי תנאי הסף או רשימת ממליצים. 2.6

 
ההסברים אשר לפני הגשת הצעתנו זו קיבלנו מנציגי המזמין ומכל יתר הגורמים את כל  3

 נו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זו.לקחביקשנו לדעת ו
 
 הננו מתחייבים לבצע את העבודה בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו תמורת סכום כולל של: 4

  ___________________________)במילים:₪ ____________________________ 
 ן.דימע"מ כבצירוף ______________________________________________ ש"ח( 

מיום קבלת  90לעיל ישולם לי שוטף +  4ין בסעיף ן השירותים כמצוידוע לי כי התשלום בגי 5
 החשבונית ואישורה ע"י הנהלת החשבונות בעירייה.

 
מיד עם  תכנית פיתוח להנהלה הבכירה בעיריית מעלות תרשיחאלהפעיל הננו מתחייבים  6

 באמצעות נציג מוסמך מטעמו.ן חתימת ההסכם עם המזמין, או בתאריך שיקבע על ידי המזמי
 
עם כל תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ו התכניתהננו מתחייבים לבצע את  7

 יתר הגורמים הנוגעים בדבר.
 

 האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא יחיד. 8
 
 

 _תאריך:_________________וחותמתו: _________________________ מציעחתימת ה

 : __________________________________________________________ מציעשם ה

 מס' ת.ז./מספר תאגיד:__________________________________________________

 , כולל מיקוד:_______________________________________________מציעכתובת ה

 מס' פקס: _____________________________________:  המציעמס' טלפון של 

 כתובת מייל של המציע:___________________________________

 מספר עוסק מורשה : ___________________________________________________

 



 
 תכנית פיתוח הנהלה בכירה 105/2021ר ת מחיהצעוהליך 

 

 6 

 
 

 אישור עו"ד

זה כי אני הח"מ  __________________________________עו"ד של התאגיד מאשר ב

 ________________  -חתימתו/ם של ___________________ ת.ז. __________________ ו

ת.ז. ___________________ המופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של התאגיד על פי מסמכי 

 התאגיד, וכי הנ"ל חתם/מו על טופס הצעה זו בפני.

 

 
               + חתימתו  תאריך: _____________              חותמת עוה"ד



 
 תכנית פיתוח הנהלה בכירה 105/2021ר ת מחיהצעוהליך 

 

 7 

 ' להצעת המשתתףאנספח 
 

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 , מעלות תרשיחא1בן גוריון 
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: תרשיחא-ת מעלותעירייהנני מצהיר בזאת כי  1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
 על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא

בן זוג, הורה, בן או בת,  -ן זה, "קרוב" ייהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעני
 אח או אחות."

של נבחרי הציבור ברשויות   עניינים)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד 12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

ן זה, י"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעני 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -חבר מועצה" "

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -מו או על ידי בןעצ

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף  )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה יש / אין  2.1
 לא סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  ()מחק את המיותריש / אין  2.2
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את 

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 
יה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירי 3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4

 אמת.
 
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3ת, לפיהן מועצת העירייה ברוב העיריו
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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