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 'אמך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 14/2020מס' פומבי מכרז 
, לצורך הפעלת גן 149ח"ח  6720גוש  11הקשיש" הישן בגני תקווה, רחוב הנגב להשכרת מבנה "בית 

 ילדים/מעון יום
 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

 11המצוי ברחוב הנגב נכס להשכרת בזאת הצעות  נהמזמי, "(מועצהה)להלן: " המועצה המקומית גני תקווה

בתשריט המצורף כמסמך ח' למסמכי כמתואר  ,הפעלת גן ילדים / מעון יוםלצורך בגני תקווה לשימוש 
  "(.המושכרו/או  הנכסכמפורט במכרז על מסמכיו )להלן: ""( וas isבמצבו הקיים )" ,המכרז

מ"ר ברוטו ושימש עד לאחרונה כ"בית הקשיש".  483-מבנה ציבורי בן שתי קומות בשטח של כשכר הינו והמ
 לשימוש.נכון להיום פעילות "בית הקשיש הועתקה והנכס פנוי 

"(, סמכי המכרז"מ :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י
בגני תקווה,  48במשרדי המועצה הנמצאים ברחוב הגליל שלא יוחזרו, ₪  1,500 ניתן לרכוש בעבור סך של

)רצוי לתאם  8:00-14:00ה' בשעות -א'קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה, מר אמיר בושארי, בימים 
 (.03-5310881מראש הגעה בטלפון 

 שקלים חדשים()שבעים אלף ₪  70,000ערבות בסך של המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, על 
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי , צמודה למדד ,1981-הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א פי חוק 
 .30.8.2020עד ליום הערבות תעמוד בתוקף המועצה. עפ"י פניית 

בגני תקווה.  11הנגב יתקיים בנכס ברחוב הסיור . 11:30בשעה:  21.5.2020ביום סיור מציעים יתקיים 
להגשת הצעה. יחד עם זאת, הגשת הצעה למכרז כמוה כהצהרה, כי תנאי מקדמי  אינההשתתפות בסיור 
 הנכס ותנאיו. המציע מכיר את 

כרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ
ומה ב' אצל מח' הרכש / קניין גני תקווה, ק 48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  14/2020מס'  פומבי

 .)בצהרים( 12:00עד השעה  31.5.2020לא יאוחר מיום המועצה, 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

  
 

 בכבוד רב,

 ליזי דלריצ'ה        

 המועצהראש         

 

 



 

 

 מסמך ב'

 מועצה מקומית גני תקווה
 14/2020מס' פומבי מכרז 

, לצורך הפעלת גן 149ח"ח  6720גוש  11להשכרת מבנה "בית הקשיש" הישן בגני תקווה, רחוב הנגב 
 ילדים/מעון יום

 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 נשוא המכרז

ברח'  המצוינכס  לשכירתהצעות מזמינה בזאת  ("מועצהה)להלן: " המועצה המקומית גני תקווה .1

"( as isבמצבו הקיים )" ,להסכם המכרזהמצורף כמסמך ח' , כמתואר בתשריט גני תקווה 11הנגב 
  (."המושכרו/או " "נכסהכמפורט במכרז על מסמכיו )להלן: "ו

 :תיאור המושכר .2

מ"ר ברוטו ושימש עד לאחרונה  483-המושכר הינו מבנה ציבורי בן שתי קומות בשטח של כ .א
 נכון להיום פעילות "בית הקשיש הועתקה והנכס פנוי לשימוש.הקשיש". כ"בית 

 מחזית הכניסה .הציבורי החניה מגרש דרך ועורפית הנגב רחוב דרך חזיתית, כניסות 2לנכס  .ב
 כניסה שער, היתר בין, הכוללת מטופחת קדמית וחצר משתלבות אבנים שביל דרך, המבנה
 הכניסה .מחשבים כחדר המשמש נפרד ומבנה ישיבה פינות, ספסלים, נוי עצי, מברזל

 .ואינטרקום ברזל שער דרך, הנכס את המקיף הציבורי החניה מגרש דרך, העורפית

 חיפוי עם( ובטון בלוקים) קונבנציונלית בבניה בנוי, השנים עם ושופץ הורחבו וותיקהנכס  .ג

 מעוצבים אלמנטים של שילוב כולל הבינוי, כן כמו. ירוק בצבע רעפים וגג צבעוני טיח
 .מעלית וקיימת מדרגות בנויות במבנה(. זכוכית וריבועי משרביות)

 :כדלקמן מחולק קומתי הדו המבנה .ד

 תאי 4, משרד, קבלה דלפק, מועדון חדר /כניסה מבואת - היתר בין כוללתה כניסה קומת
 שטח .קדמית וחצר מטבח, מחסן, משחקים חדר, ממ"ד, הרצאות חדר /אוכלר חד, שירותים

  .ר"מ 346 -כ הינו "ברוטו" הקרקע קומת

. וכיור שירותים תאי 2, רופא חדר, מטבחון הכולל פעילות חדר - היתר בין כוללת' א קומה
 "ר. מ 107 -כ הינוא' "ברוטו"  קומה שטח

מ"ר והוא משמש כחדר מחשבים עם תא שירותים  30-למבנה קיים מבנה נפרד בשטח של כ .ה

 ומטבחון.

 וחדשים ישנים קרקע צמודי בבתים מאופיינת הנכס סביבתבמרכז היישוב. המושכר מצוי  .ו
 בצמוד כן כמו. ועוד מסחרי מרכז, ספורט מגרשי, ילדים גני, כנסת בתי, ציבוריים גנים לצד

 ,צה"ל נכי מועדון, לנוער פיס מועדון: היתר בין, הכוללים ציבור מבני של מתחם מצוי לנכס
 .ועוד ספורט מגרש, הצופים תנועת את המשמש מבנה, קהילתי מרכז

, ומים חשמל ביוב תשתיות, היתר בין וכוללת מלאה עירונית הסביבתי הפיתוח רמת
 '.וכו מדרכות רחוב תאורת, כבישים

 הינו סביר לצורך מטרת השכירות המוצעת. המושכר המצב הפיסי של  .ז
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 :השכירות ומטרתה .3

  .לצרכי הפעלת גן ילדים ו/או מעונות יוםהשכירות תהיה לשימוש  .א

". לכן, על הזוכה במכרז להגיש קשישהפעלת "בית כי ההיתר הקיים למבנה הינו עבור יודגש,  .ב
 .לשינוי שימוש ללא תוספת שטחיםלוועדה המקומית לקבלת היתר בקשה 

פי חוק, תקבל את ההכרה והאישור של הגורמים -הפעילות תהיה מוכרת ומותרת על .ג
הנדרשים ככל שנדרשים אישורים כאמור, והמדריכים ו/או המטפלים אשר יעבירו את 

 הפעילות יהיו בעלי תעודות הסמכה בעניין.

והשוכר לא יהיה רשאי  מטרת השכירותהשכירות תהיה אישית, ליחיד או גוף מסוים, לצורך  .ד
 , מראש ובכתב.המועצהאלא באישור של בנכס או בחלק ממנו להמחות את זכותו להשתמש 

עמידת וק דבכל עת, על מנת לבלמושכר , יהיו רשאים להיכנס המועצה ם שליהמוסמכ נציגיה .ה
 פעילות.הבלבד שלא יפריעו לקיומה הסדיר של ו, השוכר במטרת השכירות

 לכל מטרד, מכל סוג שהוא.יגרום לא השימוש במושכר  .ו

 1973 –ידי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( התשל"ב -השכירות לא תהיה שכירות מוגנת על .ז
 ותקנותיו, או כל חוק שיבוא במקומו. 

נכס למטרת השכירות, העל מנת להתאים את במבנה בצע התאמות ושיפורים להזוכה יוכל  .ח
מוסכם, כי . מובהר וכל דיןפי -עלאישורים הנדרשים ותוך קבלת כל ה ועל חשבונהכל 

מציע כתנאי לקבלת ו לשיפורים שידרשאו /לא תהיה אחראית לממן התאמות והמועצה 
 .נכסלפעילות ב שיונותיהיתרים ור

הנכס, וכל העבודות בנכס  עבודות הפוגעות בתשתיות הקיימות שלעל הזוכה חל איסור לבצע  .ט
 .  פי היתר בניה כדין לאחר תיאום וקבלת אישור מחלקת ההנדסה במועצה-יבוצעו על

נכס. ציוד זה ישאר יספק, על חשבונו, ציוד, ריהוט וכל הנדרש לצורך הפעלת ההזוכה  .י

 בבעלותו.    

  :תקופת השכירות .4

 31.8.2025ומה ביום וסי 1.9.2020שתחילתה ביום לחמש שנים תהא תקופת השכירות  .א
המועצה תאפשר לזוכה במכרז לבצע עבודות התאמה של  .("השכירות"תקופת )להלן: 

 לתקופת "הרצה".המפורט לעיל וזאת המועד בנכס טרם המבנה ו/או להתחיל את הפעילות 
  ימים. 30תקופה זו לא תעלה על 

השלמת הליכי הוצאת ההיתר בנוסף, ככל שהמציע הזוכה ידרש לפרק זמן נוסף לצורך 
תקופת השכירות לשימוש המבוקש על ידו, המועצה תאפשר תקופת "גרייס" עד להתחלת 

ובלבד שתקופה זו, כולל פרק הזמן הנדרש לביצוע עבודות התאמה של המבנה, לא יעלה על 
 .חתימת ההסכםחודשים ממועד קבלת  4

תקופות לההסכם  את תקופתהמועצה שומרת לעצמה את הזכות להציע לזוכה להאריך  .ב

וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין , שנים נוספות בסך הכל 5עד  ,נוספות
 )נכון למועד זה הארכת התקשרות כאמור מחייבת קבלת אישור משרד הפנים(. 

בתקופת ההארכה יחולו כל התנאים המפורטים בהסכם זה בהתאמות המחוייבות ולעניין 
צה תהא רשאית להעלות את דמי השכירות החודשיים במהלך תקופת המוע -התמורה 
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מדמי השכירות בגין החודש האחרון לתקופת  10%עד ההארכה או חלקה בשיעור של 
 .השימוש

כשהוא בנכס ויחזיר את הנכס למועצה השימוש את הזוכה  פסיקי הסכם,בתום תקופת ה .ג
כאשר כל התוספות / התאמות שביצע ושאינם מהווים ציוד דלא  במצב תקין וראוי לשימוש

 . יוותרו בנכס ויהפכו לרכוש המועצה ,ניידי

 מסמכי המכרז

להלן יחד ולחוד מסמכי המכרז מפורטים להלן וכולם יחד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו  .5
 ":"מסמכי המכרז

 הזמנה להציע הצעות. -מסמך א'

 וראות כלליות למשתתפים.תנאי המכרז וה -מסמך ב'

 הצעת המציע.  -מסמך ג'

   הסכם.  -מסמך ד'

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז.( 1) -'מסמך ה

 ( נוסח ערבות להבטחת קיום ההסכם.2)  

 שכירות.ביטוחים לתקופת הטופס אישור על קיום   -מסמך ו' 

עסקאות גופים ציבוריים,  לפי חוק  בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומותתצהיר ( 1)  - 'מסמך ז
 .1976–התשל"ו

 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  עמידת המציע בתנאי חוקתצהיר  (2)

  תשריט הנכס ותרשים סביבה. -' מסמך ח

 טופס להוכחת עמידה בתנאי הסף. -מסמך ט' 

 נוסח ערבות אישית -מסמך י' 

 תנאי סף –השתתפות במכרז 

 להלן: המפורטים המצטבריםעומד בכל התנאים ה רשאי להשתתף במרכז מציע .6

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  .א
 מטעם פקיד השומה.

-קיימים בידיו כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .ב
 פי כל דין.-ועל 1976

גני ילדים בניהול ובהפעלה לפחות חודשים  36 ניסיון קודם ומוכח שלמציע אשר הינו בעלי  .ג
מפעיל הינו במועד הגשת הצעתו למכרז מציע ש או 2019-2017ו/או מעונות יום בין השנים 

 גני ילדים ו/או מעונות יום.  2לפחות 

הינו בעל איתנות פיננסית כמפורט מהמציע  25%או בעל מניות המחזיק בלפחות המציע  .ד
 להלן: 

 . 2019 -ו  2018ים בשנ₪ מיליון  2המציע הינו בעל מחזור שנתי של לפחות  (1
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מיליון  2הינו בעל הון עצמי של לפחות או בעל השליטה במציע לחלופין, המציע  (2
 .₪ 

 למסמכי המכרז. בנוסח מסמך ה' ירף ערבות בנקאית להשתתפות במכרזמציע שצ .ה

 שהשתתף בסיור משתתפים ורכש את מסמכי המכרז.מציע  .ו

 לא ניתן להגיש הצעות במשותף ע"י מספר מציעים/חברות. .7

 מסמכים

 :כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז .8

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה  .א
 ()מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"חכי הינו מנהל ספרים כחוק 

אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  .ב
 .עו"ד/רו"ח(

מסמך בנוסח  1976 –אישור ותצהיר חתומים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ג
 למסמכי המכרז ז'

 ט'במסמך .ג לעיל, את התצהיר והאסמכתאות המפורטות 6לצורך עמידת בתנאי סף  .ד
 למסמכי המכרז. 

 –.ד לעיל 6לצורך עמידת בתנאי סף  .ה

או כל אישור אחר המעיד על איתנות פיננסית  או אישור מהבנק בו מנוהל חשבונו אישור רו"ח
 .כאמור

א המציע עצמו, נדרש בעל ככל שבעל האיתנות הפיננסית הינו בעל השליטה במציע ול
 למסמכי המכרז. י' כמסמךהמצורף  האישית ערבותהכתב השליטה לצרף להצעה את 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .ו

 אישור על השתתפות בסיור המציעים. .ז

ם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את א .ח
 המסמכים הבאים:

במסגרת סמכויות הינה  התקשרות זואישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי  (1

התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי הצעת 
התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את 

שרות ההתקהתאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן 
 נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.

 מות מנהלי התאגיד.ש (2

מות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את ש (3
 התאגיד.

 תובת משרדו הרשום של התאגיד.כ (4
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ישור אאם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף  .ט
דבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של עו"ד/ רו"ח השותפות ב

 השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש, כי אלו יהיו  .9
 תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה.

ועדת עלולה להיפסל ע"י , לעיל 8בס' הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים  .10
 המכרזים.

מידע לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .11
 מומחיותו ו,סיוניכשירותו, נ -עמידתו בתנאי הסף למכרז, כגון ידרש להוכחת ימסמך נוסף שו/או 

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה. . )לרבות המלצות(
ה להסיק וועדרשאית ה ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורבמקרה בו 

  מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 הצהרות המציע

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז יכמוהם כהצהרה וא הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז .12
 כל הנתונים, הפרטים והעובדותבחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, וכי המציע  וידועים ונהירים ל

בנכס המיועד, וכי הוא יודע כי שכירתו הנה במצבו כיום ביקר וכן כהצהרה שהמציע בקשר למכרז, 
"as is". 

, לרבות החוזה, מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .13
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי כ .14
לא תתקבל לאחר הגשת , במסמכי המכרזהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 .הצעת המציע

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 .המכרז או כל פרט בהם אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי .15

 .מכרזלראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי ה תהא רשאיהמועצה ת .16

 הבהרות

מובהר בזאת כי  מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מסמכי המכרז .17
 מלבד מסמכים אלו יחוייב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם המועצה

 .ו/או מי מטעמו

מחלקת הרכש  אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא לתשומת לב ו/או תירה, שגיאה, ס .18
: ובאימייל 5310878-03: באמצעות פקס, בכתב( "המנהל"ין המועצה )להלן: קני /

amirb@gantik.org.il  '(, וזאת 5310881-03)רצוי לשלוח בקובץ וורד ולוודא כי הקובץ התקבל בטל
 ., ותהא סופיתתשלח לכל המשתתפים במכרז בכתבהמנהל תשובת  .25.5.2020עד ליום 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .19
המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה 

 אחרת לכל דבר.

mailto:amirb@gantik.org.il
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ת לאמור במכרז ו/או ליתן מיוזמתו הבהרוו/או מי מטעמו  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .20
 נתן לכל מי שרכש את המכרז.ילתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .21

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע

אלף שקלים חדשים( מאת בנק מסחרי שבעים )במילים: ₪  70,000על סך להצעתו ערבות צרף ימציע ה .22
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק ידוע בישראל או מאת 

מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי  בלתיצמודה למדד,  ,1981-הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 
 (1מסמך ה')בות יהיה כנוסח נוסח הער .30.8.2020עד שתעמוד בתוקפה המועצה, עפ"י פניית 

 למסמכי המכרז.  

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  .23
במועד הראשון להגשת ההצעות למכרז והמדד הקובע הידוע האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד 

 יהיה המדד האחרון הידוע במועד דרישת החילוט לפי ערבות זו.

 על הערבות להיות חתומה ומבוילת ככל שנדרש עפ"י דין. .24

צדדית של ראש -הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .25
 המועצה או הגזבר ו/או מי מטעמם. 

קבע המועצה תמי שעם הסכם ה, לאחר שיחתם מציעים שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות שמסרו .26
 כה.כזו

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, ע"פ דרישתה של המועצה עד שיבחר  .27

 סופית הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

 מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  םפיצוי קבוע ומוסככסכום הערבות ישמש  .28

ות להבטחת ביצוע החוזה, תהא יסרב המציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ו/או להפקיד ערב .29
המועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות 

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין  מועצהבזכות האת תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע 
יותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל , בהתאם לזכוהנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה

 .דין

לחלט את ערבות ההשתתפות בכל  , אך לא חייבת,תהא רשאיתהמועצה  -מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .30
 :אחד מהמקרים הבאים

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; (1

 מדויק; אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי (2

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  (3
 במכרז;

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד  (4
 הנקוב לכך המכרז.

רת אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפ .31
 ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
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בערבות קבועה להבטחת  להשתתפות במכרז יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .32
 .המכרזלמסמכי  (2ה)מסמך בנוסח ההסכם מכרז לפי תנאי הנשוא  השירותביצוע 

 אופן ומועד הגשת ההצעות

שהוא מציע לשלם  דמי השכירות החודשייםהמציע ינקוב בהצעתו )מסמך ג' למסמכי המכרז( את  .33
  .הנכסשכירת  למועצה בגין

  מע"מ.₪ +  26,000 מינימאליים בסךחודשיים הצעת המציע לא תפחת מדמי שכירות 

אינם  ידי המשתתף במכרז,-למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דמי השכירות החודשיים המוצעים על .34
תשלומים שוטפים החלים על המושכר לרבות תשלומי ארנונה, מים, מיסים, שילוט, חשמל,  כוללים

גז וכל תשלום אחר החל על מחזיק בנכס, אותם ידרש הזוכה לשלם כסדרם, בנוסף לדמי השכירות 

 החודשיים.

 באחזקתבנוסף לדמי השכירות האמורים, ידרש השוכר לשאת בתשלומים השוטפים הקשורים  .35
המושכר והשמירה על תקינותו, למעט הוצאות בגין בלאי שאינו סביר )כגון זיפות גג המושכר( אשר 

 יחולו על המועצה, בהתאם לשיקול דעתה. 

מובהר, כי אין בעצם שכירת המושכר מאת המועצה כדי להקנות כל הנחה ו/או פטור מכל חוב ו/או  .36
 תשלום של מחזיק / משתמש לרשות המקומית. -אי

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל  .37
סמן כן לו בשני העתקיםהסכם )מסמך ד'(, ולחתום בחתימה מלאה על גבי טופס ההצעה )מסמך ג( וה

בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא 

 ההצעה.  פסילתל

ן רוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ .38
 /הרכש' מח אצל' ב קומה, 48 הגליל' ברח המכרזים בתיבת ידנית ולהניח 14/2020 'מכרז פומבי מס

 (.בצהרים) 12:00 השעה עד 31.5.2020 מיום יאוחר לא,  המועצה קניין

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .39

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .40

ימים  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .41
לתקופה ה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה מועצמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה קלנדרים

 .ימים קלנדריים נוספים 90של 

 אופן החתימה על ההצעה

)לרבות על המפרט  וד ועמוד ממסמכי המכרזעל כל עמהמציע יחתום בראשי תיבות ובצירוף חותמת,  .42
 הצעת המציע. –המקצועי( ויחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך במסמך ג' 

 .מספר הזהות שלוותוך ציון כתובתו  תיחתם על ידו, על ידי יחיד, שהוגשה הצעה  .43

השותפות, על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם שהוגשה הצעה  .44
תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות 

 החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

תוך ציון  החברהע"י חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם שהוגשה הצעה  .45
. כמו כן תצורף הוכחה על החברהרוף חותמת ובצ שלהומספר הרישום  החברהשמם המלא, כתובת 
 . התאגידוהוכחה על רישום  התאגידזכות החתימה בשם 
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ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע שהוגשה הצעה  .46
העבודה הנדונה, יחתמו על ההצעה, בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה 

מוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף ה
 לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

 המועצההחלטות 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.  המועצה אינה מתחייבת  .47

דמי השכירות פי על תנאי הסף למכרז, ל הכשרות העונותועדת המכרזים תדרג את ההצעות  .48
 יםהמוצעשדמי השכירות החודשיים ככל  ככלל,המוצעים על ידי כל מציע בגין הנכס. החודשיים 

 תדורג ההצעה במקום טוב יותר. ,יותר יםגבוה

, המלצותיו, ניסיונה באיתנותו הפיננסית של המציעתהא רשאית להתחשב בין השאר,  ועדת המכרזים .49
 י הצעתו, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מחירעימו, 

או ו/ הבלעדי הו/או להקטין את היקפו, בהתאם לשיקול דעת לבטל את המכרזהמועצה רשאית  .50

 .להגדיל את היקף המכרז על פי דיןהמועצה  תכמו כן, רשאי .הבהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות
 .על ביטול המכרז הם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטלפרס העל זכות תשומרהמועצה 

לא , מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .51
תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע 

 ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו. 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז

למכרז )מסמך ד'( ולהחזירו ורף דרש לחתום על החוזה המציי(, "הזוכה"זכה המציע במכרז )להלן:  .52
 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.המועצה מתאריך הודעת  ימים 7תוך , כשהוא חתוםלמועצה 

 עד למעמד חתימת ההסכם על ידו את המסמכים הבאים:למועצה ימציא  הזוכה .53

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח  .א
 (. ו'ום ביטוחים )מסמך האישורים על קי

אלף שקלים חדשים( מאה וחמישים )במילים:  ₪  150,000 בסךקיום ההסכם ערבות להבטחת  .ב
למסמכי המכרז. על הערבות להיות צמודה למדד  2בנוסח המסמך המצורף כמסמך ה'

לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הינו המדד  המחירים
השכירות תקופת כל האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה. הערבות תהא בתוקף למשך 

 .מכוח ההסכם

אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו  בגין סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש
מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה  .למכרז המציע עם הגשת הצעתו

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים  מועצהבזכות הוטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע 
, בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה

 דין.

ובצרוף ערבות חתומה לביצוע כדין זירו כשהוא חתום זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא הח .54
 תרשאיימים מיום הדרישה כאמור לעיל,  7תוך , ב53 'המפורטים בס ההסכם ויתר המסמכים

מבלי זאת ווהבטחת הצעת המציע הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז לחלט את המועצה 
כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות ישמש סכום הערבות ולפגוע בכל סעד אחר, 
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, מבלי לתת כל הודעה תהא המועצה רשאיתשנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, 
הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל  העם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתאו התראה, להתקשר בהסכם 

 עם מציע אחר במקומו.   המועצה טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות

ש בין ההצעה שנבחרה את ההפרמועצה ליהיה הזוכה חייב לשלם  –עם מציע אחר המועצה  ההתקשר .55
בכספי הערבות שחולטו גם לצורך זה להשתמש  תרשאיוהמעוצה לבין הצעתו הוא, המועצה על ידי 

 כמפורט לעיל.  

הצעת הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש  לביןהמועצה היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 
לחלט את הערבות להשתתפות והמועצה תהא רשאית פיצוי קבוע ומוסכם מראש, סכום הערבות 

לחלט את הערבות להשתתפות המועצה תהא רשאית במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 
 במקום הזוכה. תקשר עם מציע אחר יולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא במכרז 

כנגד הזוכה עקב הפרת מועצה האין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .56
  ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על  .57
  בעקיפין.פיו לאחר במישרין או 

 .יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז .58

 מציעיםסיור 

בגני  11הנגב הסיור יתקיים בנכס ברחוב . 11:30בשעה:  21.5.2020סיור מציעים יתקיים ביום  .59
 תקווה. 

להגשת הצעה. יחד עם זאת, הגשת הצעה למכרז כמוה כהצהרה, תנאי מקדמי  אינההשתתפות בסיור  .60
 הנכס ותנאיו. כי המציע מכיר את 

 המועצה רכוש  - מכרזמסמכי ה

הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת  הוקניינהמועצה מסמכי המכרז הינם רכושה של  .61
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם למועצההצעות 

לא יאוחר מאשר המועד האחרון למועצה ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם 
 ___.ובין אם לאולמכרז וזאת בין שהגיש הצעה  –להגשת ההצעות 

______ 

 
 בכבוד רב,            

 ליזי דלריצ'ה

 הראש המועצ

 


