
 

 

 

 

 1.11.2020: תאריך
 לכבוד

 2020/08המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2020/08פומבי מכרז  - 3מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 למתן שירותי הסעות אזרחים ותיקים למועדון חברתי בתחום גני תקווה

 כללי:

 של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 

 :בנוגע לתמורה מטעם המועצה למכרזהבהרה להלן 

יובהר כי התמורה על אף האמור במסמכי ההבהרות הקודמים, ולאחר בחינת הנושא מחדש על ידי המועצה, 
נקודות  23עד )הלוך או חזור( הכולל לפני מע"מ למסלול/כיוון אחד ₪  180המקסימאלית היא: 

 .פיזור/איסוף

 מהמחיר.  1/3עבור רכב נוסף שיצא בכל כיוון, ישולם 

נדרשים להגיש הצעתם על גבי מסמך הצעה המעודכן האחרון המצורף המציעים , בהתאמה
 .למסמך הבהרות זה

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה

 

  



 

 

 

 

 'גמסמך 

 מועצה מקומית גני תקווה
 8/2020מס'  פומבימכרז 

 ותיקים למועדון חברתי בתחום גני תקווהלמתן שירותי הסעות אזרחים 
 

 הצעת המציע
 לכבוד

 המועצה המקומית גני תקווה
 

 א.ג.נ,
 

 למתן שירותי הסעות אזרחים ותיקים למועדון חברתי בתחום גני תקווה 8/2020מס'  פומבימכרז הנדון: 
 

מגיש בזאת הצעתי _ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני ___________אני הח"מ ______ .1
ו/או  "העבודות")להלן:  למתן שירותי הסעות אזרחים ותיקים למועדון חברתי בתחום גני תקווה

                  "(, כהגדרתן במסמכי המכרז.השירות"

תונות, כל מסמכי יכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע ,הנני מצהיר .2
ת, השירו, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על מקומות העבודה, שירותתנאי ה, המכרז המכרז וכי תנאי

יודע את כל הפרטים הנוגעים הנני ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 
 לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כלמציע לביצוע השירות ואני 

 שציינתי בהצעתי.  בהתאם להצעתי, לפי המחיר  מנוו/או כל חלק מ הסתייגות, ובכלל זה לבצע את השירות

 אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: .3

והכישורים הדרושים לביצוע העבודות  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .א
 .עית, בהתאם לכל מסמכי המכרזנשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצו

חודשים ממועד חתימת החוזה וכי  12ידוע לי כי תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הינה לתקופה של  .ב
המועצה תהא רשאית להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, בהתאם 

 שנים. 5תעלה על ובלבד שמשך ההתקשרות הכוללת לא לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, 

כן ידוע לי, כי  אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל 
יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט  30עת במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

 במסמכי מכרז זה.

 המכרז.במסמך ב' למסמכי  3הנני עומד בכל התנאים המפורטים בסעיף  .ג

, ומסמכיו הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .ד
ת, וזמינות, באמצעות כוח האדם המיומן וכל קבע לביצוע העבודילרבות עמידה בלוח הזמנים ש

תקשרות האמצעים הנדרשים, הכל כמפורט בהסכם. ידוע כי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בה
 נשוא המכרז.  

הדרוש המקצועי והציוד המיומן ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .ה
התאם אני מעסיק עובדים וכוח אדם מקצועי ומיומן  בעל מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז ו

  .ומסמכיו לדרישות המכרז

הנני מתחייב כי במידה שאזכה ובשים לב לטיב השירות, אתן יחס אדיב לאזרחים הותיקים הכולל  .ו
 עזרה וליווי בשים לב לעובדה שישנם אזרחים ותיקים עם הליכונים ו/או מקל הליכה.



 

 

 

 

כן הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בהסכם, אבצע את העבודות נשוא  .ז

בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים  המכרז בשלמותן,
 הנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם המלא של המנהל והמועצה.  

הנני מתחייב להפקיד בידי המועצה ערבות/ערבויות להבטחת התחייבויותיי מכח ההסכם בנוסף  .ח
 טים בחוזה ובמסמכיו. בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז ובסכומים, במועדים ובתנאים המפור

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש  .ט
  בחלק זה, מחייבת אותי.

לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא כמו כן אני מתחייב  .י
 המכרז. 

יכול לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ולסיים את העבודות הגשת הצעתי כמוה כהצהרה כי אני  .יא
 נשוא המכרז במלואן בתוך המועדים הקבועים במכרז, לשביעות רצון המועצה.

 

ניכוי מחירי המקסימום שנקבה המועצה בהמחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז הם  .4
 עור ההפחתה המוצע על ידי הינו אחיד בגין המסלולים..  . שישיעור ההפחתה המוצע על ידי כנקוב להלן

כוללים ומחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי הנני מצהיר כי ה .5
בביצוע העבודות על פי תנאי הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות

ם כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, המכרז בשלמות ומהווי
חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין 

 וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.  העבודות, וכיו"ב

מורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר בזאת כי לא תשולם כל תלי מובהר 
, לרבות הפרשי הצמדה למדד. לתמורה יתווסף מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר למחירים המוצעים על ידי

  ישולם על ידי המועצה.

ביצוע העבודות  כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על

עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו לנו כל סכום שעליה 
 לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

ו לצורך היקף אבגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר ל הנקבעהתמורה כי  יידוע ומוסכם על .6
בו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם, למשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של 

 .פיקוח נדרש לצורך ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"ב

וסח )שלושת אלפים שקלים חדשים( בנ₪  3,000בסכום של חתומה הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות ל .7
 .1.2.2021בתוקף עד ליום ( למסמכי המכרז, 1מסמך ה)

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .8
 :הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

 .כדיןולהחזירו למועצה כשהוא חתום  חוזהלחתום על ה .א

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת רבות עלהמציא לכם  .ב
להבטחת ביצוע , 1981-לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

למסמכי  2בנוסח מסמך ה')עשרת אלפים שקלים חדשים( ₪  10,000 , בסךהעבודות נשוא המכרז
  .חוזהל כמפורט בהמחירים לצרכן, הכ למדד הערבות תהיה צמודה .חוזהבהתאם לדרישות ההמכרז ו

 מסמכי המכרז והחוזה.להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט ב .ג



 

 

 

 

להמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות במועצה, כמפורט במסמך  .ד

 תנאי המכרז. 

, לעיל 8ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .9
אאבד את זכותי לביצוע העבודות  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן

והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות 
הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או נשוא הצעתי, 

הנני  סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
במקומי. מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות המועצה עם מציע אחר 

כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש 
בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, והמועצה רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו 

 כמפורט דלעיל.

למסמך תנאי  7הסף, כמפורט בסעיף  הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי בתנאי .10

ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב' דלעיל(. 
 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי., לעיל

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף שיידרש 
להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות המלצות, וכיו"ב 
ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר 

 ול את ההצעה.או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפס

 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .11

על ידי  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים  גזברות המועצה

  . ככל שישנם, מון ביצוע העבודותיהאחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במ

לא יהיה למועצה תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים במקרה בו  .ב
ו/או לא יבוצע על ידי לביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות ו/או ההרשאות התקציביים 

תביעה עקב  ולא תהיה לי כל טענה ו/או חלקן של העבודות אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית
 . כך

 וכי היא רשאית לבטל את  המכרז ,כולה או חלקה ,מועצה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיאה .ג
הבלעדי. כן המועצה זכאית לפרסם  בהתאם לשיקול דעתהו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות, 

 מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לביצוע אותן עבודות שהזמנתן בוטלה.

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או פוצלה  וקטן היקפוהבמקרה בו כי  .ד
ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי )לרבות הנחה מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל, הזכייה מכוחו, 

כללית אם ניתנה כזאת על ידי(, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב לבצע את העבודות 
 תאם למחירים אלו.בה

בכל הנוגע ו/או בקשר עם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .12
ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי היקף העבודות 
המועברות לביצועו בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, 

 נזק.  יליגרם אם אף בגין כך כל פיצוי לא אהיה זכאי לקבלת 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

במחיר של _______________ש"ח )לפני מע"מ( נני מציע לבצע את העבודות נשוא ה .13
 למסלול אחד. 

עבור מסלול אחד הכולל  לפני מע"מ₪  180היא *** ידוע לי כי התמורה המקסימאלית שקבעה המועצה 

 נקודות איסוף.  20עד 

 תפסל על הסף, מבלי שתידון. תנקוב במחיר גבוה ממחיר המקסימום שקבעה המועצה הצעה אשר *** 

נקודות( ללא תשלום נוסף. החל  23נקודות איסוף )סה"כ  3*** כן ידוע לי כי המועצה תוכל להוסיף עוד 
 לכל נקודת איסוף.₪  20תשולם תוספת קבועה של  24-מנקודת איסוף ה

מהתמורה הנקובה בהצעת  1/3ישולם  –ל כלי רכב נוסף שיצא באותה שעה כ*** בנוסף ידוע לי כי בגין כל 
 .המציע פר מסלול

 ידי כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי המועצה.    -עלהמוצע למחיר *** 

  

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .14

אם הצעה ימים נוספים.  90קפה של הצעתי למשך והמכרז. במידה ותדרוש המועצה יוארך תשהוגדר בתנאי 
זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל 
 מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל

 ידי כל אחד מהם לחוד.

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .15
 כאמור דלעיל.

 חתימת המציע:
 

 __________________________________________________ שם המציע:
 

 ________________תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________
 

 ____________/_____________ ת.ז. / ח.פ:
 __________________________________________________ כתובת:
 __________________________________________________ טלפון: 

 
 כתובת דואר אלקטרוני: _______________________________________

 
 ל האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:שמות ומספר הזיהוי ש

____________________________________________________________ 

 
  __________________________________________________ חתימות:

 מסמך ב'(. –לתנאי המכרז  10)ראה פרוט דרישות לחתימות בסעיף 
 

 _____________________.  תאריך:
 
 



 

 

 

 

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(חתימה: )אישור 

 
 אני הח"מ _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 לחתום בשם התאגיד: _________ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.וכי אלה מוסמכים 

 
 _______________   ________________ 

    תאריך           


