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 ("ההליך")להלן: 
 

 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א
 

  2021שיפוץ מבנה היח' להתמכרויות לביצוע ( מזמינה בזה הצעות "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1
 במסמכי הליך זה.הכל בהתאם לתנאים המפורטים  (,"העבודות"להלן: )

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות         על נספחיו,  2.1 2
 .הזמנה זוהמצורף ל

התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים  2.2
טכניות ו/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים, אשר ימסרו בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות 

לקבלן הזוכה בביצוע העבודות, במועד ו/או לאחר מתן צו תחילת העבודה, לא יהוו עילה לשינוי במחיר/י 
פרט לתשלום עבור העבודה המבוצעת  -היחידה/ות ו/או בתקופת הביצוע ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 

 ירים המוסכמים בחוזה שיחתם.בפועל לפי המח

. הליךהעירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה 2.3
ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל  הליךהשינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה

 מסרו על ידם.המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנ

 

שיפוץ מבנה היח'  – 104/2021הליך הצעות מחיר "יון את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת צ 3
יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר "  2021להתמכרויות 

בחותמת נתקבל במזכירות  תרשיחא, לאחר שהוחתמה-, מעלות1בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 
וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא 

 המעטפה. 
הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא  13:00עד לשעה  _4.4.21_את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 

 לא תתקבלנה.  -שעה זו  תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה מכל טעם שהוא עד
 

 1הסיור יצא מלובי העיריה, אשר ברחוב בן גוריון  _24.3.21_העבודה יתקיים ביום סיור קבלנים באתר  4.1 4
 _11:00_תרשיחא בתאריך האמור בשעה -מעלות

 חובהסיור 
-04שאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד למהנדס העיריה לפקס  4.2

9536737 

תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה במקביל גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק 
 ממכתבו של המשתתף הפונה.
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
או תאגידים הרשומים כדין בישראל )להלן: , שותפויות רשומות דים תושבי ישראלבהליך זה רשאים להשתתף יחי 5

 התנאים המפורטים להלן: בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף"

 .לפחותשנים  5קבלן שיפוצים בעל ותק של 131ו/או סיווג  100\1גבעל סיווג להיות תף תעל המש 5.1

לצרף להצעתו תעודת קבלן רשום בתוקף לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות על המשתתף 
 בסיווג הנדרש לעיל. 1969-תשכ"ט

 על המשתתף להיות בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות בסיווג הנדרש לעיל.  5.2
לעיל. הצעה אליה לא  זהאודות ניסיונו כנדרש בס"ק מצדדים שלישיים על המשתתף לצרף המלצות 

 תצורפנה המלצות לא תידון.

' אעל המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף כנספח  5.3
 למסמכי הליך זה.

 

 לא תידון. –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  6.1 6

 ם למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד.כל המסמכים המצורפי 6.2

 

 ההצעה .ג
 

רק את סיכום   -הצעת הקבלן  - 2ולהעביר למסמך א'/ כתב הכמויותעל גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 7.1 7
  הצעתו, לאחר הנחה )אם ניתנה( ולפני מע"מ כדין. 

הקובע הוא מחיר  –בכל מקרה של טעות בחישוב הכללי, דהיינו, בחישוב מכפלת הכמות במחיר היחידה  7.2
 היחידה.

יראה הדבר כאילו מוכן  –במקרה והמשתתף לא ציין מחיר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם בכתב הכמויות  7.3
הוא להעניק את המפורט באותו סעיף ללא תמורה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה בגין אי תשלום תמורה 

 צידו.בגין המפורט באותו סעיף, גם אם ישונו הכמויות המצוינות ל

 

כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד. נתן המשתתף הנחה או תוספת כאמור לסך כל הצעתו  8
 תחושב ההנחה או התוספת באחוזים לכל אחד ממחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות. –

 

 על המשתתף למלא את התנאים המפורטים להלן: 9

 כוללים מע"מ.  ירשמו כשהם לא על גבי כתב הכמויות המחירים 9.1

 בהדפסה או בעט.  ואשר ימולא יםעותקשני הצעת המשתתף תוגש ב 9.2

 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  10
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

, בחותמתו על נספחיו , לרבות חוזה ההתקשרותהליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  11.1 11
 ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2
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היה המשתתף שותפות יחתום על מסמכי ההליך אחד או יותר מהשותפים המוסמכים לחתום בשם  11.3
המשתתף יצרף להצעתו אישור עו"ד השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא ויצרף/פו את חותמת השותפות. 

 לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד מהם בשותפות.

( יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד "התאגיד"לן: היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )לה 11.4
 על כל מסמכי ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך 
ט הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד. כמו כן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפר

 את בעלי המניות בחברה או השותפים באגודה.

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 11.5

 

ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או הסתייגות , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 12
לא יהיו פת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת , בין על ידי שינוי או תוסהליךשיעשו במסמכי ה

קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של 
 העירייה. 

 

 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  13.1 13

 .במסמכי ההליךבהתאם לאמור ביצוע העבודות הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.2
 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה.  14
 סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 

גם  על המשתתף לצרף להצעתו  בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, 15
 את המסמכים המפורטים להלן: 

, על 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 15.1
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 15.2

 .לפחותשנים  5קבלן שיפוצים בעל ותק של 131ו/או סיווג  100\1גרשיון קבלן רשום בתוקף בסיווג  15.3

 .לעיל 5.2ף המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי 15.4

 לעיל. 11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –שותפות תתף שהינו למש 15.5

 לעיל.  11.4כדרישת סעיף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין  -תאגיד למשתתף שהינו  15.6

 

תחולנה על המשתתף, אשר לא בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  16
 יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  17
 זה.ההצעות בהליך 

 

  מבוטל. 18
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 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 19.1 19

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 19.2

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 19.3

תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא הליך ההצעה הזוכה 
 זה.

העירייה רשאית לשנות פרטי המפרט או כמויותיו לאחר קביעת הזוכה בהליך, בהתאם לצרכיה ו/או לנדרש  19.4
 לשם השלמת העבודות.

 ן כלל.העירייה רשאית לבצע העבודות בשלבים במסגרת התקציב העומד לרשותה ואף לא לבצע 19.5

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  19.6
 מזכויותיה לפי סעיף זה.

 

  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 20.1  20

תהא העירייה רשאית לקבוע  4%היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף המקומי בשיעור של עד 
כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את 
העבודה או לספק את השירות במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו 

 כאמור לעיל, תחשב ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 לעיל, מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן:  1"ק מקומי"  לעניין ס"משתתף   20.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר או מי שמנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עסק זה  –"ביחיד"  21.2.1
 מעובדיו )ככל שיש לו כאלה( הינם תושבי העיר. 51%ולפחות  ארנונה לעירייה

והוא משלם הוא במעלות תרשיחא התאגיד של הרשום ו באם משרד –"בשותפות או בחברה"  21.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 51%ולפחות בגין משרד זה ארנונה לעירייה 

בנוסח על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים הנדרשים  21.3
 ' למסמכי הליך זה.גההצהרה המצורף כנספח 

 

בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה.  העירייה רשאית לא להתחשב כלל 22
 סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 

  במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי ההליך.או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 23

 ל על כך הודעה בכתב.משתתף שהצעתו לא תתקבל יקב
 

 הזוכהמחויבויות  .ה
 

 ,לחוזה ההתקשרות 5כנספח ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 24.1 24
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 7כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך 
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, צמודה למדד המחירים לבנייה ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  24.2
בנוסח מערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל מע"מ(  10%בשיעור להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 

ימים מיום  7וזאת תוך עד למועד תשלום יתרת שכר החוזה שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 1כנספח המצורף 
 שיודע לו על זכייתו.

 לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו. עם מסירת ערבות הביצוע
 

 מיום קבלת צו התחלת העבודה. יום 45על הזוכה יהא לסיים העבודות תוך תקופה של  25

 

 על המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע העבודות לתושבי מעלות תרשיחא כמפורט להלן:  26.1 26

 תרשיחא.-הניתן, תושבי העיר מעלות מהעובדים שיועסקו בביצוע העבודות יהיו, ככל 30% 26.1.1

 תרשיחא.-מקבלני המשנה המועסקים על ידי הזוכה יהיו, ככל הניתן, תושבי העיר מעלות 30% 26.1.2

 עובר לחתימת ההסכם עם הזוכה יגיש הזוכה רשימה של קבלני משנה לאישור העירייה.

הניתן, מתושבי העיר מהחומרים שירכשו על ידי הזוכה  לשם ביצוע העבודות ירכשו, ככל  30% 26.1.3
 תרשיחא.-מעלות

 אחד  מן התנאים שלהלן: לעניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו  26.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר או מי שמנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עסק זה  –"ביחיד"  26.2.1
 מעובדיו )ככל שיש לו כאלה( הינם תושבי העיר. 51%ולפחות  ארנונה לעירייה

והוא משלם בגין הוא במעלות תרשיחא של התאגיד הרשום ו באם משרד –"בשותפות או בחברה"  26.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 51%ולפחות משרד זה ארנונה לעירייה 

 

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו מ 27.1 27
 בהודעה בכתב.

ערבות הבנקאית שבידה המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךהזכייה ב בוטלה 27.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על  עבודותלגביה וכן למסור את ביצוע ה
 כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 
 
 
 
 
 

 ________________     ___________________ 
 ספי בארי                                                  סקהמייק 

 גזבר העירייה                                                   הנדס העירייהמ           
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  2מסמך א'
 משתתףהצעת ה

 
 

 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ
 

( לביצוע "המזמין"תרשיחא )להלן: -של עיריית מעלות 104/2021הליך הצעות מחיר בעיון את כל מסמכי  נוקרא 1
את תוכנם  ו(, הבנ""מסמכי ההצעה: )להלן  ("עבודות"ה)להלן:  2021שיפוץ מבנה היח' להתמכרויות עבודות  

לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות  – עמנווהמזמין יבחר להתקשר בהסכם במידה  –ואנו מתחייבים 
 בהם.

 

 וכן את המסמכים שלהלן: אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2

, על 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 2.1
 שם המשתתף.

 במקור, על שם המשתתף.אישור על ניכוי  2.2

 .לפחותשנים  5ו/או קבלן שיפוצים בעל ותק של  200\1גרישיון קבלן רשום בתוקף בסיווג  2.3

 למסמך ההזמנה להציע הצעת מחיר. 5.2ף מלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעיה 2.4

 למסמך ההזמנה להציע הצעות. 11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –שותפות משתתף שהינו ל 2.5

למסמך  11.4כדרישת סעיף  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תאגיד למשתתף שהינו  2.6
 ההזמנה להציע הצעת מחיר.

 

לקחנו ו המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת פני הגשת הצעתנו זו קיבלנו מנציגיל 3
 בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זו.

 

 :סכום כולל של ם לבצע את העבודה בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו תמורתהננו מתחייבי 4
  ___________________________)במילים:₪  ____________________________

 דין.מע"מ כבצירוף  ש"ח( ______________________________________________
 ולאחר כל ההנחות או התוספות הכלולות בהצעתנו. אותם פירטנו בכתב הכמויות םמחיריהלפי  הצעתנו הנ"ל הינה

 

מחירי היחידה בהצעתנו זו הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות  5
שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, 

 , הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב. שינויים בשיעורי הריבית
 

על ידי המזמין  שיקבע, או בתאריך חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  ותהננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבוד 6
 . (""תאריך התחלת העבודה :בצו התחלת העבודה )להלן

 

עם כל יתר הגורמים תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ו ותלבצע את העבודהננו מתחייבים  7
המפקח, עובדי המזמין וקבלנים אחרים, ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע המנהל, הנוגעים בדבר, לרבות המתכננים, 
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 התחלת העבודה ממועד צו יום 45תוך ת לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועבודהעל ידי המזמין, ולהשלים את 
 ;(ע"ביצוה"תקופת להלן: )

לשלם  -נוסף לאחריותנו לפי כל דין  -הנ"ל, הננו מתחייבים  התוך התקופ העבודותאם לא נשלים את ביצוע 
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור בהשלמת לכל יום איחור,  ₪ _ 500_של  למזמין סכום 

 . סכום זה יהיה צמוד למדד הבניה.ותהעבוד
 

ו את הזכות להורות על ביצוע חלק מן העבודות, ואנו מצהירים בזאת כי אין ולא ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמ 8
 תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך.

 

)תשעים( יום  90קופה של ועד לת ממועד הגשתה לעירייה ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 9
ל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם , וכי לא נוכלהליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון המ

יחד עם כל  -המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו 
כאילו היינו חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם,  -מסמכיה 

מבלי שייחתם כלל הסכם בינינו  -העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמין או אם נדרש לבצע את 
תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו היתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה  -לבין המזמין 

 והוראותיה.
ת שיגרמו לו בשל כך, נזקים והוצאו בגיןימים את המזמין,  7אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה תוך 

 מסכום הצעתנו זו, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש.  10% -בסכום השווה ל
 המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או בכל דרך אחרת.

 

 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 10

 טובתוערבות בנקאית בלתי מותנית ל בהליךימים מקבלת ההודעה על זכייתנו  7תוך להפקיד בידי המזמין  10.1
 :)להלן הלהבטחת קיום תנאי החוז -העבודות הקבוע בהסכם )כולל מע"מ( מערך  10%בשיעור ולהנחת דעתו 

 לחוזה ההתקשרות. 1בנוסח המצורף כנספח  "ערבות ביצוע"(

 5המצורף כנספח  אישור ביטוחים בנוסח ימים מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך 7להמציא למזמין תוך  10.2
 לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית.

 

)אחוזים(   90%שיעור המימון הינו  משרד לחיזוק וקידום קהילתיהעבודות נשוא מכרז זה ממומנות ע"י  ידוע לנו כי  11
בידי מהיקף הפרוייקט )להלן: "המימון החיצוני"(. מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן כאמור 

ימים מהיום שבו יומצא  150 -הגורם החיצוני יידחה עד לקבלת המימון החיצוני ובלבד שישולם לא יאוחר מ
 חשבון לעירייה.
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 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  12
 

 ________תאריך:__________________________חתימת הקבלן וחותמתו: _________

 ___________________________________________שם הקבלן : _______________

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 ___________________ל הקבלן : ____________________מס' פקס: ____מס' טלפון ש

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 ______________סווג כספי: ____________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 
 אישור עו"ד

של ם /מאשר בזה כי חתימתו התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ  _________
 ________________  -ו ________________ ת.ז. _____________________

הנ"ל , וכי מסמכי התאגידעל פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 
 על טופס הצעה זו בפני. מו/חתם

 
               + חתימתו "ד העוותמת ________              חתאריך: _____
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 להצעת המשתתף 'אנספח 
 

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 , מעלות תרשיחא1בן גוריון 
 

 א.ג.נ.,
 

 לחבר המועצה הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/אוהנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: תרשיחא-ת מעלותהנני מצהיר בזאת כי עיריי 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 

אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; בהונו או ברווחיו או ש
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לענין זה, "קרוב" 

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

חבר  -סקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעי 
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
-מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או 

 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

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

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

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 שות.זוג, שותף או סוכן העובד בר –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
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 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4

 

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122ט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפר 5
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב 

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 

  שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________  
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 להצעת המשתתף 'בנספח 
 

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא
 59, ת.ד. בן גוריון 

 מעלות תרשיחא
 

 א.ג.נ.,
 מכרז - ערבות בנקאיתהנדון: 

 
( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____

שיפוץ הליך הצעות מחיר שתתפות המשתתף בהם עוזאת בקשר ( ________ ₪) ₪ _______ כל סכום עד לסך של 
 104/2021מבנה היח' להתמכרויות 

 
 

צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות בין  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, __________המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו 
וש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון או באופן כלשהו, או לדר

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 
 בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. לחלק מהסכום הנ"ל

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. _________קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. _________ דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.  _________לאחר יום 

 
 אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו 

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 

 
         __________________ 
 בנק                                                                                          
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 להצעת המשתתף 'גספח 
 תאריך: ________        לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא
 1בן גוריון 

 מעלות תרשיחא
 

 א.ג.נ.,
 

 *הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 :**על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי

 
  

 
מקום מגורי או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין ( "העיר")להלן: הנני תושב העיר מעלות תרשיחא  –ליחיד  

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 51%ולפחות  ארנונה לעירייה יעסקאו מקום 
 

  
 

 51%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה משרדי הרשום מצוי בעיר  -לתאגיד  
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 
  
 עסקי בעיר. מגורי או מקום שובר ארנונה משולם המעיד על מקוםא.   –ליחיד  
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.               

 
  
+ שובר תשלום ארנונה המעיד  ישור מרשם החברות בדבר מיקומו של משרדי הרשוםא. א  –לתאגיד  

 על מקום משרדי בעיר.
 ר רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.ב. אישו               

 
__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      
 

____________________________________________________________________ 
 אישור רואה חשבון

 

                                                 
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי *

 את החלופה המתאימה X-נא לסמן ב **
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 (. "המשתתף"אני משמש כרואה החשבון של ______________ )להלן: 
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא לחוות 
 דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים המוצהרים 

יג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת לעיל במטרה להש
 בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.

 
 חתימה: ______________   תאריך: ______________

 
 
 
 17\1\11\מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עיריית  מעלות  תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha 

 
 104/2021הליך הצעות מחיר 

 2021שיפוץ מבנה היח' להתמכרויות 
 

 
 04-9536737, פקס': 04-9578862, טל': 24952תרשיחא -מעלות 59, ת.ד. 1רחוב בן גוריון 

 1 Ben Gurion St. P.O.B. 59  Ma`alot Tarshiha 24952, Tl: 04-9578974, Fax: 04-9536737 

 Email:  tashti-8@maltar.co.il ; handas-18@maltar.co.ilדואר אלקטרוני: 
 

 
 
 
 
 
 

 להצעת המשתתף נספח א'
 _______תאריך: ______     

           לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא 

 59ת.ד. , 1בן גוריון 
 24952מעלות תרשיחא, 

 א.ג.נ.,

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף בהצעה 

ו/או כי  1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 

 ההרשעה האחרונה.במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו בשם 

 התאגיד. 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 
 צהיר: __________________*שם נותן הת  : __________________המשתתף שם

 *מס' תעודת זהות: __________________  מספר ת.ז. / ח.פ. _________________
 חתימת המשתתף: ________________

 
 *חתימת נותן התצהיר: _______________ 

 
 

 אישור עו"ד
 

I.  :("המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן . 

II.  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות
התאגיד העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם 

  *______________ ח.פ. _______________.

III.  'הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח
_________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. _______________ 

אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ה
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

                                                 
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד IIסעיף  *
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 להצעת המשתתף 'בנספח  

 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: 
 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 2

 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  5.1
או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לענין זה, "קרוב" 

ינים של נבחרי הציבור ברשויות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיני12כלל  5.2
 המקומיות הקובע: 

חבר  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  )א( 174סעיף  5.3
-"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  6

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה יש / אין  6.1
 סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק  )מחק את המיותר(יש / אין  6.2
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 מנהל או עובד אחראי בו. שאחד מהם

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  6.3

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  ההצעהיםידוע לי כי ועדת  7
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
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 אים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומל 8

 

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  9
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב 

 ברשומות. לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו
 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: ________________


