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  'אמך מס
  מועצה מקומית גני תקווה

  15/2021מס' פומבי מכרז 
  דים/מעון יום, לצורך הפעלת גן יל149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11רחוב הנגב להשכרת מבנה ב

  
  

  הזמנה להציע הצעות
  

המצוי 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  11

   ").המושכרו/או  הנכסעל מסמכיו (להלן: " כמפורט במכרז") וas isבמצבו הקיים (" ,המכרז

  .כמעון יוםמ"ר ברוטו ושימש עד לאחרונה  483- מבנה ציבורי בן שתי קומות בשטח של כשכר הינו והמ

סמכי "מ :דרש לחתום עליו (להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

בגני  48במשרדי המועצה הנמצאים ברחוב הגליל יוחזרו,  שלא₪  1,000 "), ניתן לרכוש בעבור סך שלהמכרז

(רצוי  8:00-14:00ה' בשעות - תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה, מר אמיר בושארי, בימים א'

  ).03-5310881לתאם מראש הגעה בטלפון 

 שקלים חדשים)לף (שבעים א₪  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-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

  .26.5.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף המועצה. עפ"י פניית 

בגני תקווה.  11הנגב יתקיים בנכס ברחוב הסיור  .10:00 בשעה 10.1.2022ביום 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 מ, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוירוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציעיאת ההצעה בצ

גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש /  48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  15/2021מס'  פומבי
  .(בצהרים) 12:00עד השעה  20.01.2022לא יאוחר מיום קניין המועצה, 

  אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

  .וגשנה במועד לא תתקבלנההצעות שלא ת

  המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

   
  

  בכבוד רב,

  ליזי דלריצ'ה                

  ראש המועצה                
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  מסמך ב'

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  ון יום, לצורך הפעלת גן ילדים/מע149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11רחוב הנגב להשכרת מבנה ב

  

  תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 מסמכי המכרז

להלן יחד ולחוד "מסמכי מסמכי המכרז מפורטים להלן וכולם יחד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו  .1

 ":המכרז

  הזמנה להציע הצעות.  - מסמך א'

  תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים.  -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  נאי חוקעמידת המציע בתתצהיר  )2(

   .ותמונות תרשים סביבהתשריט הנכס,   - מסמך ח' 

  טופס להוכחת עמידה בתנאי הסף.  -מסמך ט' 

  .נוסח ערבות אישית  - מסמך י' 

  .תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה  -  מסמך יא'

  .ר אי תיאוםתצהיר בדב   -מסמך יב' 

  נשוא המכרז

 11הנגב ברח'  המצוינכס  לשכירתהצעות מזמינה בזאת  )"מועצהה(להלן: " מועצה המקומית גני תקווהה .2

 , על כל תכולתו, ")as isבמצבו הקיים (" ,להסכם המכרזהמצורף כמסמך ח' , כמתואר בתשריט גני תקווה

  )."המושכרו/או " "נכסהכמפורט במכרז על מסמכיו (להלן: "ו

 :תיאור המושכר .3

לאחרונה כמעון  ושימש עדמ"ר ברוטו  483- הינו מבנה ציבורי בן שתי קומות בשטח של כ המושכר  .א

  .תכולת מעון יוםשיפורים ויום פרטי, והוא כולל 

 מחזית הכניסה .הציבורי החניה מגרש דרך ועורפית הנגב רחוב דרך חזיתית, כניסות 2לנכס   .ב

, מברזל כניסה שער, היתר בין, לתהכול מטופחת קדמית וחצר משתלבות אבנים שביל דרך, המבנה

 המקיף הציבורי החניה מגרש דרך, העורפית הכניסה .נפרד ומבנה ישיבה פינות, ספסלים, נוי עצי

 .ואינטרקום ברזל שער דרך, הנכס את
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 טיח חיפוי עם) ובטון בלוקים( קונבנציונלית בבניה בנוי, השנים עם ושופץ הורחבו וותיקהנכס   .ג

 וריבועי משרביות( מעוצבים אלמנטים של שילוב כולל הבינוי, כן כמו. ירוק עבצב רעפים וגג צבעוני

 .מעלית וקיימת מדרגות בנויות במבנה). זכוכית

 :כדלקמן מחולק קומתי הדו המבנה  .ד

למבנה קיים מבנה "ר. מ 107 -כברוטו  שטחב' א קומה. ר"מ 346 -כברוטו  שטחב כניסה קומת

 מ"ר. 30-נפרד בשטח של כ

 לצד וחדשים ישנים קרקע צמודי בבתים מאופיינת הנכס סביבתבמרכז היישוב. וי המושכר מצ  .ה

 מצוי לנכס בצמוד כן כמו. ועוד מסחרי מרכז, ספורט מגרשי, ילדים גני, כנסת בתי, ציבוריים גנים

, קהילתי מרכז ,צה"ל נכי מועדון, לנוער פיס מועדון: היתר בין, הכוללים ציבור מבני של מתחם

 .ועוד ספורט מגרש, הצופים תנועת את המשמש מבנה

, כבישים, ומים חשמל ביוב תשתיות, היתר בין וכוללת מלאה עירונית הסביבתי הפיתוח רמת

  '.וכו מדרכות רחוב תאורת

 הינו סביר לצורך מטרת השכירות המוצעת. המושכר המצב הפיסי של   .ו

ם, שבוצעו/סופקו על ידי שוכר בנכס נעשו שיפורים וכן קיימים ציוד ותכולה המתאימים למעון יו  .ז

בגין אותם שיפורים, ציוד ותכולה, ידרש הזוכה, בנוסף  קודם ויועברו לבעלות הזוכה במכרז.

אש"ח + מע"מ  700לדמי השכירות שישלם למועצה בגין הנכס, לשלם לשוכר הקודם פיצוי בסך 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 :השכירות ומטרתה .4

  .עלת גן ילדים ו/או מעונות יוםלצרכי הפהשכירות תהיה לשימוש   .א

פי חוק, תקבל את ההכרה והאישור של הגורמים הנדרשים ככל -הפעילות תהיה מוכרת ומותרת על  .ב

שנדרשים אישורים כאמור, והמדריכים ו/או המטפלים אשר יעבירו את הפעילות יהיו בעלי 

 תעודות הסמכה בעניין.

והשוכר לא יהיה רשאי  מטרת השכירותך השכירות תהיה אישית, ליחיד או גוף מסוים, לצור  .ג

 , 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  .ד

 פעילות.הבלבד שלא יפריעו לקיומה הסדיר של ו, השוכר במטרת השכירות

 לכל מטרד, מכל סוג שהוא.יגרום לא וש במושכר השימ  .ה

 1973 –ידי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב - השכירות לא תהיה שכירות מוגנת על  .ו

 ותקנותיו, או כל חוק שיבוא במקומו. 

אישורים הנדרשים ותוך קבלת כל ה ועל חשבונהכל במבנה, בצע התאמות ושיפורים להזוכה יוכל   .ז

שיפורים או /לא תהיה אחראית לממן התאמות ומוסכם, כי המועצה הר ו. מובכל דיןפי -על

 .נכסלפעילות ב שיונותימציע כתנאי לקבלת היתרים ורו לשידרש

הנכס, וכל העבודות בנכס  עבודות הפוגעות בתשתיות הקיימות שלעל הזוכה חל איסור לבצע   .ח

 .  נדסה במועצהפי היתר בניה כדין לאחר תיאום וקבלת אישור מחלקת הה- יבוצעו על

נכס. ציוד זה ישאר , על חשבונו, ציוד, ריהוט וכל הנדרש לצורך הפעלת הרשאי לספקהזוכה   .ט

 בבעלותו.    
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  :תקופת השכירות .5

או ממועד חתימת ההסכם (לפי  1.2.2022שתחילתה ביום לחמש שנים תהא תקופת השכירות   .א

  .)"שכירותה"תקופת (להלן:  31.12.2026וסיומה ביום ), מבניהםהמוקדם 

 ,תקופות נוספותלההסכם  המועצה שומרת לעצמה את הזכות להציע לזוכה להאריך את תקופת  .ב

וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין (נכון למועד זה , שנים נוספות בסך הכל 5עד 

 הארכת התקשרות כאמור מחייבת קבלת אישור משרד הפנים). 

המפורטים בהסכם זה בהתאמות המחוייבות ולעניין  בתקופת ההארכה יחולו כל התנאים

המועצה תהא רשאית להעלות את דמי השכירות החודשיים במהלך תקופת ההארכה  -התמורה 

  .מדמי השכירות בגין החודש האחרון לתקופת השימוש 10%עד או חלקה בשיעור של 

כשהוא במצב צה בנכס ויחזיר את הנכס למועהשימוש את הזוכה  פסיקי הסכם,בתום תקופת ה  .ג

יוותרו  ,כאשר כל התוספות / התאמות שביצע ושאינם מהווים ציוד דלא ניידי תקין וראוי לשימוש

  . בנכס ויהפכו לרכוש המועצה

  תנאי סף –השתתפות במכרז 

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

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

 פקיד השומה.

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

 פי כל דין.-ועל

גני ילדים ו/או בניהול ובהפעלה לפחות חודשים  36 ניסיון קודם ומוכח שלמציע אשר הינו בעלי   .ג

גני  2מפעיל לפחות הינו במועד הגשת הצעתו למכרז מציע ש או 2020-2018ם מעונות יום בין השני

 ילדים ו/או מעונות יום. 

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

 . 2020 –ו   2019ים בשנ₪ מיליון  2המציע הינו בעל מחזור שנתי של לפחות  )1

 ₪. 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

 מציע שהשתתף בסיור משתתפים ורכש את מסמכי המכרז.  .ו

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

  מסמכים

 :סף למסמכים הכלולים בחוברת המכרזכל מציע יצרף להצעתו, בנו .8

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו   .א

 )מנהל ספרים כחוק (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח

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

 .ח)עו"ד/רו"
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 ז'מסמך בנוסח  1976 –אישור ותצהיר חתומים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .ג

 למסמכי המכרז

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

 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

ככל שבעל האיתנות הפיננסית הינו בעל השליטה במציע ולא המציע עצמו, נדרש בעל השליטה 

 למסמכי המכרז. י' כמסמךהמצורף  האישית ערבותהכתב לצרף להצעה את 

 .המכרזסמכי למ יא'מסמך  העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסחהצהרה בדבר   .ו

 למסמכי המכרז. יב'הצהרה בדבר אי תיאום בנוסח מסמך   .ז

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז.   .ח

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

 הבאים:

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

תאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי הצעת התאגיד כי ה

חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם 

נשוא המכרז הינם בהתאם ההתקשרות על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן 

  למסמכי ההתאגדות.

 מות מנהלי התאגיד.ש )2

 מכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.מות האנשים המוסש )3

 תובת משרדו הרשום של התאגיד.כ )4

ישור עו"ד/ אאם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף   .י

רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין 

 תתפות במכרז.הגשת ההצעה והש

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש, כי אלו יהיו תקפים  .9

 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 ו/או לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,רה הזכותשמו לוועדת המכרזים . 11

(לרבות  מומחיותו סיונו,יכשירותו, נ - עמידתו בתנאי הסף למכרז, כגון ידרש להוכחת ימסמך נוסף ש

המציע המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו . המלצות)

ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף וועדרשאית ה ,מסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמוריסרב ל

  לפסול את ההצעה.
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 הצהרות המציע

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא . 12

בקשר  הנתונים, הפרטים והעובדות כלבחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, וכי המציע  וונהירים ל

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

, לרבות החוזה, והכל בלא מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  . 13

 כל שינוי ו/או תוספת.

הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ל טענה בדבר טעות ו/או אי כ . 14

, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת במסמכי המכרזהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 .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 מלבד  מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מסמכי המכרז . 17

ו/או מי  מסמכים אלו יחוייב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם המועצה

 .ומטעמ

מכרזים מחלקת אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא לתשומת לב ו/או תירה, שגיאה, ס . 18

דוא"ל: באמצעות , WORDבקובץ , בכתב) "המנהל"מועצה (להלן: והתקשרויות ב

michrazim@gantik.org.il , תשלח לכל המשתתפים במכרז המנהל  תשובת .13.1.2022עד ליום וזאת

 .בכתב, ותהא סופית

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  . 19

 להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן ו/או מי מטעמו  הלהמנמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  . 20

 נתן לכל מי שרכש את המכרז.יטעויות 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 ידוע שבעים (במילים: ₪  ,00070על סך להצעתו ערבות צרף ימציע ה . 22

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על בישראל או מאת 

מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית  בלתיצמודה למדד,  ,1981-עסקי הביטוח, התשמ"א 

 למסמכי המכרז.   )1מסמך ה'(נוסח הערבות יהיה כנוסח  .26.5.2022ד עשתעמוד בתוקפה המועצה, 

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד  . 23

במועד הראשון להגשת ההצעות למכרז והמדד הקובע יהיה המדד הידוע האחרון הבסיסי יהיה המדד 

 החילוט לפי ערבות זו. האחרון הידוע במועד דרישת

 על הערבות להיות חתומה ומבוילת ככל שנדרש עפ"י דין. . 24
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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 שם עהסכם ה, לאחר שיחתם מציעים שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות שמסרו . 26

 כזוכה.

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

 הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

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

ההסכם ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע החוזה, תהא יסרב המציע שהצעתו נתקבלה לחתום על  . 29

המועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את 

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים  מועצהבזכות התביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע 

 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןיום ההצעההממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי ק

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

 :מהמקרים הבאים

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

 עה או מידע מהותי בלתי מדויק;אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מט ) 2

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

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד הנקוב  ) 4

  לכך המכרז.

עצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבות אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המו . 31

 שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

בערבות קבועה להבטחת ביצוע  להשתתפות במכרז יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  . 32

  .המכרזלמסמכי  )2ה(מסמך בנוסח ההסכם מכרז לפי תנאי הנשוא  השירות

 אופן ומועד הגשת ההצעות

שהוא מציע לשלם למועצה  דמי השכירות החודשייםהצעתו (מסמך ג' למסמכי המכרז) את המציע ינקוב ב . 33

  .הנכסשכירת  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, גז וכל  כוללים

 תשלום אחר החל על מחזיק בנכס, אותם ידרש הזוכה לשלם כסדרם, בנוסף לדמי השכירות החודשיים.

המושכר  באחזקתבנוסף לדמי השכירות האמורים, ידרש השוכר לשאת בתשלומים השוטפים הקשורים  . 35

מירה על תקינותו, למעט הוצאות בגין בלאי שאינו סביר (כגון זיפות גג המושכר) אשר יחולו על והש

 המועצה, בהתאם לשיקול דעתה. 

כן יודגש, כי כחלק מתנאי המכרז וכתנאי לזכייה, הזוכה ידרש לשלם לשוכר הקודם בנכס, פיצוי חד פעמי  . 36

וד הקיימים במושכר שבוצעו על ידי השוכר מע"מ בגין שיפורים/עבודות/תכולה/צי₪ +  700,000בסך 

כאשר הנכס שימש קודם לכן  2020הקודם. יצויין, כי השוכר הקודם קיבל הנכס לחזקתו באמצע שנת 
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כבית קשיש, שיפץ את המושכר, ביצע בו שיפורים וסיפק את תכולתו כאשר בפועל נעשה במושכר שימוש 

 כמעון יום למשך חודשים ספורים בלבד.

-אין בעצם שכירת המושכר מאת המועצה כדי להקנות כל הנחה ו/או פטור מכל חוב ו/או אי מובהר, כי . 37

 תשלום של מחזיק / משתמש לרשות המקומית. 

למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום  ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים . 38

סמן בראשי תיבות כן לו בשני העתקיםך ד'), בחתימה מלאה על גבי טופס ההצעה (מסמך ג) וההסכם (מסמ

 ההצעה.  פסילתשל חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא ל

מכרז ן רוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ . 39

 קניין /הרכש' מח אצל' ב קומה, 48 הגליל' ברח רזיםהמכ בתיבת ידנית ולהניח 15/2021 'פומבי מס
 ).בצהרים( 12:00 השעה עד 20.1.2022 מיום יאוחר לא,  המועצה

  . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  . 40

  . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  . 41

 ימים קלנדרים 90ל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כ . 42

ימים  90לתקופה של ה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה מועצמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה

 .קלנדריים נוספים

 אופן החתימה על ההצעה

המפרט  (לרבות על על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרזהמציע יחתום בראשי תיבות ובצירוף חותמת,  . 43

 הצעת המציע. –המקצועי) ויחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך במסמך ג' 

 .מספר הזהות שלוותוך ציון כתובתו  תיחתם על ידו, על ידי יחיד, שהוגשה הצעה  . 44

על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך שהוגשה הצעה  . 45

תם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה ציון שמם המלא, מספרי זהו

 בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

תוך ציון שמם  החברהע"י חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם שהוגשה הצעה  . 46

ל זכות . כמו כן תצורף הוכחה עהחברהובצרוף חותמת  שלהומספר הרישום  החברההמלא, כתובת 

 . התאגידוהוכחה על רישום  התאגידהחתימה בשם 

ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע שהוגשה הצעה  . 47

העבודה הנדונה, יחתמו על ההצעה, בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה 

השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום 

  ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

 המועצההחלטות 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.  המועצה אינה מתחייבת  . 48

 ההצעות יבחנו כלהלן: . 49

  .נק'  40. במושכרבחינת השימוש המוצע  - שלב א'

תיאור של  . הפירוט יכלולבמושכראת השימוש המוצע במסמך בכתב המצורף להצעתו, פרט ל המציע ידרש

, ההשקעות המתוכננות ייחודיות / יצירתיות בהפעלתוהאם הפעילות מכוונת לתושבי גני תקווה,  הפעילות,

  . שתצורף למעטפת ההצעה פירוט זה ימסר במעטפה נפרדתוכיו"ב. במושכר לצרכי הפעילות 
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לצרכי במושכר יבחנו את התאמת השימוש המוצע גורמים מקצועיים במועצה, זים ביחד עם ועדת המכר

  :הינם לבחינהכאשר הקריטריונים  ,בפני הועדה להזמין את המציע לראיוןתהא רשאית ואף  היישוב

   הפעילות / שימוש מוצע בנכס, עונה על צרכים קיימים ביישוב.  .א

ידי המועצה או התאגידים -ת אחרת לציבור אשר מופעלת עלפעילות אשר אינה יוצרת תחרות עם פעילו  .ב
 .העירוניים שלה

 יצירתיות, ייחודיות וחדשנות.  .ג

 הפעילות מכוונת לתושבי גני תקווה.  .ד

המשתתפים ינקדו את המציעים על פי הרכיבים לעיל, כאשר הניקוד המקסימאלי שניתן לקבל בגין שלב 
  נקודות. 40א' הוא 

  נק'. 60 ספית.בחינת ההצעה הכ - שלב ב'

דמי השכירות החודשיים פי הכשרות העונות על תנאי הסף למכרז, לועדת המכרזים תדרג את ההצעות 

תקבל  ,יותרב יםגבוההדמי השכירות החודשיים ההצעה שתנקוב בהמוצעים על ידי כל מציע בגין הנכס. 

  יחסי אליה. נק'). יתר ההצעות ינוקדו באופן  60את הניקוד המקסימאלי בגין רכיב זה (

תדורג במקום הראשון ואחריה לפי הסדר ידורגו יתר המשוקלל הגבוה ביותר, הצעה שתקבל את הציון 

  .המשתתפים במכרזיתר הצעות 

באיתנותו הפיננסית של המציע, המלצותיו, ניסיונה תהא רשאית להתחשב בין השאר,  ועדת המכרזים . 50

 הציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מחירי הצעתו, ובכל פרט אחר שנדרש המציע לעימו, 

או בהתחשב ו/ הבלעדי הו/או להקטין את היקפו, בהתאם לשיקול דעת לבטל את המכרזהמועצה רשאית  . 51

על  תשומרהמועצה  .להגדיל את היקף המכרז על פי דיןת המועצה כמו כן, רשאי ה.בתקציב שיעמוד לרשות

 .על ביטול המכרז החליטם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו הלפרסה זכות

לא תהא , מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב . 52

למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או 

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

  חובת הזוכה עפ"י המכרז

למכרז (מסמך ד') ולהחזירו דרש לחתום על החוזה המצורף יי), "הזוכה"זכה המציע במכרז (להלן:  . 53

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.המועצה מתאריך הודעת  ימים 7תוך , כשהוא חתוםלמועצה 

 ו את המסמכים הבאים:עד למעמד חתימת ההסכם על ידלמועצה ימציא  הזוכה . 54

האישורים אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח   .א

 ). ו'על קיום ביטוחים (מסמך 

אלף שקלים חדשים) מאה וחמישים (במילים:  ₪   150,000 בסךקיום ההסכם ערבות להבטחת   .ב

 בות להיות צמודה למדד המחיריםלמסמכי המכרז. על הער 2בנוסח המסמך המצורף כמסמך ה'

לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע 

 .מכוח ההסכםהשכירות תקופת כל החתימה על החוזה. הערבות תהא בתוקף למשך במועד 

על עצמו המציע אי קיום ההתחייבויות שנוטל  בגין סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש

מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של  .למכרז עם הגשת הצעתו
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לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על  מועצהבזכות ההמועצה ו/או כדי לפגוע 

  , בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.ידו, עקב אי קיום ההצעה

א על העברת סכום הפיצוי למשכיר הקודם בגין השקעות, שיפורים, תכולה וציוד במושכר, אסמכת  .ג

מע"מ (פרטי קשר המשכיר הקודם ואופן העברת סכום הפיצוי למשכיר הקודם, ₪ +  700,000בסך 

 ימסרו לזוכה על ידי המועצה).

תומה לביצוע ההסכם ובצרוף ערבות חכדין זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום  . 55

לחלט את המועצה  תרשאיימים מיום הדרישה כאמור לעיל,  7תוך , ב53 'המפורטים בס ויתר המסמכים

סכום ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, זאת ווהבטחת הצעת המציע הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז 

טל על עצמו המציע בהגשת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוישמש הערבות 

עם מציע , מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם תהא המועצה רשאיתהצעתו למכרז. כמו כן, 

. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב הבלעדי האחר וזאת לפי שיקול דעת

 עם מציע אחר במקומו.   המועצה התקשרות

ש בין ההצעה שנבחרה על את ההפרמועצה ליהיה הזוכה חייב לשלם  –אחר עם מציע המועצה  ההתקשר . 56

בכספי הערבות שחולטו כמפורט גם לצורך זה להשתמש  תרשאיוהמעוצה לבין הצעתו הוא, המועצה ידי 

 לעיל.  

לבין הצעת הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש סכום המועצה היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 

לחלט את הערבות להשתתפות במכרז והמועצה תהא רשאית קבוע ומוסכם מראש,  פיצויהערבות 

ולהבטחת לחלט את הערבות להשתתפות במכרז המועצה תהא רשאית במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 

 תקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. יהצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא 

כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות מועצה העד שיעמדו לרשות אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או ס . 57

  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 פיו  . 58

  לאחר במישרין או בעקיפין.

 .בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים . 59

 מציעיםסיור 

 בגני תקווה.  11הנגב הסיור יתקיים בנכס ברחוב  .10:00 בשעה 10.1.2022סיור מציעים יתקיים ביום  . 60

להגשת הצעה. יחד עם זאת, הגשת הצעה למכרז כמוה כהצהרה, כי תנאי מקדמי  אינההשתתפות בסיור  . 61

  הנכס ותנאיו. המציע מכיר את 

 המועצה רכוש  -  מכרזמסמכי ה

הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות  הוקניינהמועצה מסמכי המכרז הינם רכושה של  . 62

, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש למועצה

 –גשת ההצעות לא יאוחר מאשר המועד האחרון להלמועצה בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם 

 ___.ובין אם לאולמכרז וזאת בין שהגיש הצעה 

______  

  בכבוד רב,           

  ליזי דלריצ'ה          

  ראש המועצה                            
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  'גמסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  פעלת גן ילדים/מעון יום, לצורך ה149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

  

  לכבוד

   המועצה המקומית גני תקווה

  )""המועצה(להלן: 

  

  

  נ.,א.ג.
  הצעת המציע הנדון:

 בזאתותנאיו, מגיש קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לאחר ש ,____________אני הח"מ ______ . 1

בגני  11הנגב  ברחוב המצוימ"ר ברוטו  483-בן שתי קומות בשטח של כמבנה  השכרתהצעתי בעבור 

כמתואר בתשריט המצורף כמסמך ח' למסמכי תקווה לשימוש לצורך הפעלת גן ילדים / מעון יום, 

   ").או המושכר הנכסכמפורט במכרז על מסמכיו (להלן: "") וas is, במצבו הקיים ("המכרז

 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אני  מצהיר . 2
  

הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך ) 1

), ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 6סעיף  תנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך ב'

 למסמך ב'. 8הנדרשים בסעיף 

שימוש לצורך הפעלת גן ילדים או ל, ")as isהינה במצבו הקיים ("מושכר, ידוע לי כי שכירת ה ) 2

 .קיימים במושכר, כולל שיפורים, תכולה וציוד המעון יום

תשלומי חובה החלים על מחזיק  אינה כוללתידוע לי, כי הצעתי לתשלום דמי שימוש חודשיים  ) 3

בנכס לרבות תשלומי ארנונה, מים, מיסים, שילוט, חשמל, גז וכל תשלום אחר הנובע כתוצאה 

רות , והנני מתחייב לשאת בתשלומים אלה כסדרם, בנוסף לדמי השכימהשימוש בנכס

 ידי בהתאם להוראות מכרז זה.- החודשיים אשר ישולמו על

תשלומים הקשורים ידוע לי, כי בנוסף לדמי השכירות החודשיים המוצעים על ידי אדרש לשאת ב ) 4

(כגון זיפות גג  המושכר והשמירה על תקינותו, למעט הוצאות בגין בלאי שאינו סבירבאחזקת 

 . ם לשיקול דעתהידי המועצה בהתא- המושכר), אשר ישולמו על

כן ידוע לי, כי בנוסף לתשלומים הנ"ל, אם אזכה וכתנאי לזכיה, אדרש להעביר פיצוי למשכיר  ) 5

 מע"מ.₪ +  700,000הקודם בגין השקעות, שיפורים, תכולה וציוד במושכר, בסך 

כדי להקנות לי כל הנחה ו/או לשכירת המושכר, ידוע לי, כי אין בעצם התקשרות עם המועצה  ) 6

 כל חוב ו/או תשלום של מחזיק / משתמש לרשות המקומית. פטור מ

ידוע לי, כי בנוסף לדמי השכירות החודשיים המוצעים על ידי, אדרש לבטח תכולת המושכר  ) 7

 ולהמציא למועצה אישור בדבר עריכת ביטוח כאמור.

לי לתקופת שכירות הנקובה נמסר הבעלים של המושכר וכי המושכר  נההי המועצהכי  ,ידוע לי ) 8

 .בלבדלשימוש בהתאם למצב התכנוני של המושכר במסמכי המכרז/ההסכם בלבד 

, אשר תהא רשאית לעשות מועצהלהנני מתחייב להחזיר את המושכר  ת השכירות,בתום תקופ ) 9

 .בו כרצונה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

במפורש  ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה )10

  בחלק זה, מחייבת אותי.
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לשלם למועצה את דמי השכירות הנקובים בהצעתי. כמו כן, הנני אם אזכה במכרז, הנני מתחייב  . 3

 לעיל.. 2.3מתחייב לשלם את כל התשלומים הנוספים המפורטים בסעיף 

אלף שקלים שבעים (במילים:  ש"ח 70,000 הצעתי מצ"ב ערבות חתומה בסכום שללהבטחת קיום  . 4

צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה , המכרז למסמכי )1(בנוסח מסמך ה') דשיםח

, מדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרזהמרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה ה

 .6.5.202222אשר תעמוד בתוקף עד 

ימים  7וזאת תוך  אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, . 5

 :מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

 דין.ככשהוא חתום  למועצהלחתום על החוזה ולהחזירו  ) 1

מאה (במילים:  ₪ 150,000החוזה, ע"ס להבטחת קיום תנאי כדין להמציא לכם ערבות חתומה  ) 2

ובהתאם לדרישות החוזה.  למסמכי המכרז 2שקלים חדשים), בנוסח מסמך ה' אלףוחמישים 

לסיום רבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, הכל כמפורט בחוזה ותהא בתוקף עד הע

  .תקופת השכירות

 להמציא לכם אישור בדבר קיום הביטוחים הנדרשים, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. ) 3

להמציא לכם אסמכתא על העברת סכום הפיצוי למשכיר הקודם בגין השקעות, שיפורים, תכולה  ) 4

מע"מ (פרטי קשר המשכיר הקודם ואופן העברת סכום הפיצוי ₪ +  700,000בסך וציוד במושכר, 

 למשכיר הקודם, ימסרו לזוכה על ידי המועצה).

לא אבצע את הפעולות המנויות אחזור בי מהצעתי ו/או אם כי ידוע לי שאם , אני מצהיר בזאת . 6

אאבד את  בחוברת מכרז זו,, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה כולן או מקצתן, לעיל 5פים בסעי

המצורפת  לחלט את הערבות הבנקאית תרשאיהא והמועצה ת נשוא מכרז זהשכירת המושכר לזכותי 

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז. מציע אחרלהצעתי זו ולהתקשר עם 

עקב הפרת המועצה שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  ,כן ידוע לי

כי לא תהיה לי כל טענה ו/או  הנני מצהיר ייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.ההתח

עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה  המועצהתביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 

את ההפרש בין ההצעה שנבחרה לו עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם  המועצהתקשר תבו 

 להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. תרשאי והמועצהלבין הצעתי, ו על יד

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף  . 7

, לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה עמידתי בתנאי הסף למכרזשיידרש להוכחת 

ת מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא א

 כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

לבטל את  תא רשאיילקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וה תמתחייב האינהמועצה ידוע לי ש . 8

  הבלעדי. הבהתאם לשיקול דעתהמכרז 

הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר  . 9

מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. פו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, עם ביטול המכרז, הקטנת היק

  נזק. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי 
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בסכום: הנכס בגין שכירת  חודשייםהנני מציע לשלם למועצה דמי שימוש  .10
 _________________ (ובמילים: ______________ ) בתוספת מע"מ. 

בסך המקסימאליים שקבעה המועצה חודשיים המדמי שימוש  לא תפחתהתמורה המוצעת *** 

 ון.הצעה שתנקוב בסכום נמוך מסכום זה, לא תיד .₪ 26,000

המצורף מסמך ד'  רט בתנאי ההסכםלמדד המחירים לצרכן כמפו*** דמי השימוש יהיו צמודים 

  למסמכי המכרז.

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  90אותי במשך תקופה של  וחייביבתוקף ו מחירי הצעתי, יהיו .11

צעה זו נחתמה אם הקפה של הצעתי. ויוארך תהמועצה, דרוש תבתנאי המכרז. במידה וכפי שהוגדר 

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.

ו לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי א .12

 אותי כאמור דלעיל.

 :ולראיה באתי/נו  על החתום

  .………………………………………………………………  שם המציע:

 ………………………………תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) נא לפרט: 
  .………….…………/..……………………  ת.ז. / ח.פ:

  ..………….…………………………………………………………    כתובת:

 ..…….……………………    טלפון: 
  שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 ..................................................-  .................................................  

 ..................................................-  .................................................  

 ..................................................-  .................................................  

  ):המכרזחתימות המציע  (ראה פרוט הדרישות לחתימות במסמך תנאי 

  

..... .................................    .............................  ............................. ........................... 
 

 .……………………………    תאריך:
  

  : אישור חתימה

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

 (ימולא כשהמציע הוא אדם) ה"ה __________ת.ז. ____________ .1
  

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

 ה"ה __________ ת.ז.____________         
  .ולחייב את התאגיד : ______________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד

 
 _______________   ________________  

  חתימה          תאריך           



 

 

  'דמסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

  הסכם שכירות בלתי מוגנת

  ____שנת  ____לחודש  ____ביום  גני תקווהשנערך ונחתם ב

  
  

  המועצה המקומית גני תקווה  בין:

  , גני תקווה48מרחוב הגליל 

  ;מצד אחד        )"המשכירה"ו/או  "המועצה" :(להלן

  

  ________________  לבין:

  _____________ח.פ ת.ז./

  ___________מרחוב  

_________________  

  ;מצד שני            )"השוכר" :(להלן

  

בן שתי מבנה להשכרת הצעות  לשכירת לקבלת הצעות 15/2021מכרז מס'  והמועצה פרסמה  והואיל

בגני תקווה לשימוש לצורך  11 ברחוב הנגב המצוימ"ר ברוטו  483-קומות בשטח של כ

, במצבו המצורף כמסמך ח' למסמכי המכרזכמתואר בתשריט הפעלת גן ילדים / מעון יום, 

   ).המבנה""" או מושכר"או ה הנכסכמפורט במכרז על מסמכיו (להלן: "") וas isהקיים ("

  המושכר;המציע הציע הצעתו לשכירת ו  והואיל

כזוכה עפ"י השוכר ראש המועצה לקבוע את  הכרזים החליטעיון בהמלצת ועדת המולאחר   והואיל

  המכרז;

והדרישות הכלולים במסמכי המכרז  מצהיר, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים השוכרו  והואיל

  ; לצורך שימוש בו בהתאם לייעודו התכנוניורוצה לשכור המושכר כי הינו מוכן ו

על פי הסכם זה לא יקנו לו זכות דיירות  השוכרשל  כי זכויותיו ,והוסכם והותנה מפורשות  והואיל

ו/או על פי כל דין המקנה הגנה   1972 -מוגנת על פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 

  ;לדייר

, בכפוף לתנאי מכרז וברצון הצדדים לעגן בחוזה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות  והואיל

  ;והוראותיו

  

  והוצהר בין הצדדים כלהלן: אשר על כן הוסכם, הותנה

 מבוא .1

 .מההסכםחלק בלתי נפרד  יםמהוווהנספחים להסכם המבוא להסכם זה   .א

  .כותרות הסעיפים הן לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו  .ב
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  תיאור המושכר .2

מ"ר ברוטו ושימש עד לאחרונה  483- המושכר הינו מבנה ציבורי בן שתי קומות בשטח של כ  .א

  והוא כולל שיפורים ותכולת מעון יום. כמעון יום פרטי,

 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

 החניה מגרש דרך ,העורפית הכניסה .נפרד ומבנה ישיבה פינות, ספסלים, נוי עצי, מברזל

 .ואינטרקום ברזל שער דרך, הנכס את המקיף הציבורי

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

 משרביות( מעוצבים אלמנטים של שילוב כולל הבינוי, כן כמו. ירוק בצבע רעפים וגג צבעוני

 .מעלית וקיימת מדרגות ויותבנ במבנה). זכוכית וריבועי

 :כדלקמן מחולק קומתי הדו המבנה  .ד

"ר. למבנה קיים מבנה מ 107 -כברוטו  שטח' בא קומה. ר"מ 346 -כברוטו  שטחב כניסה קומת

 מ"ר. 30-נפרד בשטח של כ

 וחדשים ישנים קרקע צמודי בבתים מאופיינת הנכס סביבתהמושכר מצוי במרכז היישוב.   .ה

 בצמוד כן כמו. ועוד מסחרי מרכז, ספורט מגרשי, ילדים גני, כנסת תיב, 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

, כבישים, ומים חשמל ביוב יותתשת, היתר בין וכוללת מלאה עירונית הסביבתי הפיתוח רמת

  '.וכו מדרכות רחוב תאורת

 המצב הפיסי של המושכר הינו סביר לצורך מטרת השכירות המוצעת.   .ו

בנכס נעשו שיפורים וכן קיימים ציוד ותכולה המתאימים למעון יום, שבוצעו/סופקו על ידי   .ז

 שוכר קודם ויועברו לבעלות השוכר. 

 מטרת השכירות .3

במצבו הקיים והשוכר שוכר את המושכר מהמועצה , לשוכרמושכר המועצה משכירה את ה  .א

"As is".כולל תכולה ושיפורים קיימים במושכר , 

"הפעילות (להלן:  לצרכי הפעלת גן ילדים ו/או מעונות יוםהשכירות תהיה לשימוש   .ב

 . )המותרת"

השוכר לא ישתמש בנכס לכל פעילות אחרת מן הפעילות המוגדרת לעיל, אלא אם קיבל   .ג

 הסכמת המועצה לכך מראש ובכתב. 

פי חוק, תקבל את ההכרה והאישור של הגורמים הנדרשים -הפעילות תהיה מוכרת ומותרת על  .ד

ככל שנדרשים אישורים כאמור, והמדריכים ו/או המטפלים אשר יעבירו את הפעילות יהיו 

 בעלי תעודות הסמכה בעניין.

והשוכר לא יהיה רשאי  מטרת השכירות השכירות תהיה אישית, ליחיד או גוף מסוים, לצורך  .ה

 , מראש ובכתב.המועצהלהמחות את זכותו להשתמש בנכס או בחלק ממנו אלא באישור של 

עמידת וק דבכל עת, על מנת לבלמושכר , יהיו רשאים להיכנס המועצה ם שליהמוסמכ נציגיה  .ו

 פעילות.הבלבד שלא יפריעו לקיומה הסדיר של ו, השוכר במטרת השכירות
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 לכל מטרד, מכל סוג שהוא.יגרום לא ש במושכר השימו  .ז

 1973 –ידי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב -השכירות לא תהיה שכירות מוגנת על  .ח

 ותקנותיו, או כל חוק שיבוא במקומו. 

אישורים ותוך קבלת כל ה ועל חשבונבמבנה, הכל בצע התאמות ושיפורים להזוכה יוכל   .ט

או /לא תהיה אחראית לממן התאמות ומוסכם, כי המועצה ר ו. מובהכל דיןפי -עלהנדרשים 

 .נכסלפעילות ב שיונותימציע כתנאי לקבלת היתרים ורו לשיפורים שידרש

הנכס, וכל העבודות בנכס  עבודות הפוגעות בתשתיות הקיימות שלעל הזוכה חל איסור לבצע   .י

 .  דסה במועצהפי היתר בניה כדין לאחר תיאום וקבלת אישור מחלקת ההנ- יבוצעו על

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

 בבעלותו.    

או הערת אזהרה בלשכת רשום המקרקעין בנוגע /או עסקה ו/השוכר לא ירשום כל פעולה ו  .יב

 לשכירות עפ"י הסכם זה.

 אי חלות חוקי הגנת הדייר .4

או כל תשלום /כר לא שילם ולא ישלם למשכירה דמי מפתח ומוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי השו

העשוי להתפרש כדמי מפתח, וכי חוקי הגנת הדייר והתקנות על פיהם כפי שישונו מעת לעת אינם 

  חלים ולא יחולו על השכירות עפ"י הסכם זה.

 השוכרהצהרות  .5

 כדלקמן:בזאת  מצהירהשוכר 

עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף וקיימים  כי הינו מנהל ספרים לפי פקודת מס הכנסה והינו  .א

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

 כל דין.

כי הינו עומד בתנאי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),   .ב

רט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, , כמפו1987- וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תשנ"א

 .1976-התשל"ו

חזיק את המושכר וינהל בו את עסקו רק למטרות המוגדרות בחוזה זה בהתאם להוראות כל כי י  .ג

 ע"י הרשויות המוסמכות. ואו יינתנ/או הוראות שניתנו ו/דין ו

כל נזק או  חזיק את המושכר במצב טוב ותקין, לעשות בו שימוש סביר וזהיר, ולא לגרום בוכי י  .ד

 המושכר וכל החלקים המשותפים במבנה בו הוא נמצא. ןקלקול, וכן לשמור על ניקיו

תקן, ללא דיחוי, כל נזק או קלקול שיגרמו למושכר בתקופת השכירות, לרבות נזקים או כי י  .ה

 קלקולים הנובעים מבלאי סביר.

ת לתקן הנזק או לא תיקן השוכר קלקול או נזק שהיה חייב בתיקונו, תהיה המשכירה רשאי

או לתבוע מן השוכר את ההוצאות /הקלקול במקום השוכר ולתבוע מהשוכר את הוצאות התיקון ו

המשוערות של התיקון אף מבלי לבצעם בפועל וככל והשוכר לא משלמם תוך זמן סביר, לחלט את 

 על פי ההסכם. והערבויות שנתן להבטחת קיום התחייבויותי

או תוספות במושכר, אלא אם קיבל לכך את אישור /ו/או חיצוניים ו בצע שינויים פנימייםכי לא י  .ו

או /המשכירה מראש ובכתב, וכן כי לא יוציא מן המושכר כל אביזר או חלק הצמודים לו ו

 המהווים חלק ממנו.
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עביר את זכויותיו עפ"י חוזה זה לאחר בין בתמורה ובין ללא תמורה, אלא אם קיבל כי לא י  .ז

 ובכתב.הסכמת המשכירה מראש 

או פגם שיגרם למושכר לציוד ולמתקנים שבו אגב שכירתו, /את המשכירה בגין כל נזק וכי ישפה   .ח

 או בקשר לכך./לרבות כל נזק שיגרם ע"י כל אדם או גוף עקב ניהול עסקיו של השוכר בנכס ו

 תקופת השכירות .6

 תקופת(להלן: " 31.12.2026תקופת השכירות הינה החל מיום _______ ועד ליום   .א

  ").השכירות

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להציע לזוכה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות   .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). 

ים המפורטים בהסכם זה בהתאמות המחוייבות ולעניין בתקופת ההארכה יחולו כל התנא

המועצה תהא רשאית להעלות את דמי השכירות החודשיים במהלך תקופת  - התמורה 

מדמי השכירות בגין החודש האחרון לתקופת  10%ההארכה או חלקה בשיעור של עד 

  השימוש.

ועצה כשהוא השימוש בנכס ויחזיר את הנכס למאת הזוכה  פסיקי הסכם,בתום תקופת ה  .ג

במצב תקין וראוי לשימוש כאשר כל התוספות / התאמות שביצע ושאינם מהווים ציוד דלא 

  ניידי, יוותרו בנכס ויהפכו לרכוש המועצה. 

, במהלך תקופת מכל סיבה שהיא ניתנת האפשרות להודיע על הפסקת השכירותלשוכר   .ד

 .יום מראש 90למועצה שתימסר  השכירות, בהודעה מוקדמת בכתב

האפשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר את תקופת השכירות ו/או להביא מועצה תהא ל

ימים מראש, בשל צורך ציבורי של המועצה במבנה  180את ההסכם לידי סיום, בהתראה של 

שתבקש לקדם, ו/או בחלקה /או בשל תכניות התחדשות עירונית ו/או תכניות בינוי אחרות 

  או למבנה.ביחס לחלקה ו/ככל שתבקש, 

החזר ו/או פיצוי ו/או בכל מקרה, רשאי לקבל במקרה של סיום ההסכם, השוכר לא יהיה   .ה

 שיפוי בגין השקעותיו במושכר, ככל שהושקעו השקעות.

 דמי השכירות .7

בנוסף להתחייבויותיו האחרות עפ"י הסכם זה, הכוללות בין היתר, עריכת ביטוחים על חשבון   .א

במושכר, ישלם השוכר למשכירה דמי שכירות חודשיים השוכר וביצוע תיקונים שוטפים 

דמי "ש"ח בתוספת מע"מ (להלן:  _________________של בסך בהתאם להצעתו, 

 ). "השכירות

, בארבע המחאות של כל שנה קלנדריתינואר דמי השכירות ישולמו ביום הראשון לחודש   .ב

, 1.1, 1.10( של כל רבעוןן לחודש הראשו 1-ביום המעותדות ושוות, אשר מועד פרעונן יחול 

1.4 ,1.7 .( 

האמור לעיל, יחול בהתאמה בשנת הפעילות הראשונה ודמי השכירות החודשיים ישולמו 

 למפרע בעבור אותה שנה קלנדרית עם החתימה על ההסכם נשוא מכרז זה.

כאשר מדד הבסיס הינו המדד דמי השכירות החודשיים ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה,   .ג

התמורה  פירעוןם החתימה על ההסכם והמדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום הידוע ביו

 ."דמי השימוש החודשיים")(להלן:  מועצה, אך לא פחות ממדד הבסיסל
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בתום כל שנה קלנדרית, יערכו הצדדים התחשבנות ביחס להצמדות בפועל אותן היה על 

לה יתווספו לתשלום דמי השימוש לשנה העוקבת. בתום תקופת המשכיר לשלם למועצה, וא

השכירות, תערך התחשבנות נוספת והמשכיר יעביר למועצה את יתרת הפרשי ההצמדה 

 בהתאם למפורט בהסכם זה וזאת לא יאוחר מיום פינוי המושכר. 

 פיגור בתשלום .8

מלית הנהוגה כל תשלום דמי שכירות שהשוכר לא יפרע במועדו, ישא ריבית חריגה מקסי  .א

בבנק לאומי בע"מ על משיכות יתר בלתי מאושרות וזאת מהיום שנקבע בחשבונות חח"ד 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד  של התשלום ועד ליום התשלום בפועל. ולפירעונ

 זה ו/או בהתאם לדין. להסכםאחר המוקנה למועצה בהתאם 

ית החריגה לגבי התקופה הרלבנטית, ישמש אישור בכתב מבנק לאומי בע"מ בדבר גובה הריב  .ב

 מכרעת לצורך החישוב האמור לעיל. ראיה

 תשלומים החלים על השוכר .9

אחרים מכל מין וסוג מים וביוב וכן תשלומים , בתשלומי הארנונההשוכר מתחייב לשאת   .א

החשמל  ואלה ישולמו על ידו. כמו כן ישא השוכר בתשלומיהמחזיק במושכר החלים על 

 ז וכל מתקן שיותקן על ידו במושכר.והגהטלפון 

אחזקת המושכר והשמירה על כל התשלומים וההוצאות לצורך בעוד מתחייב השוכר, לשאת   .ב

בהתאם למושכר (כגון זיפות גג המושכר),  תקינותו, למעט הוצאות בגין בלאי שאינו סביר

 לשיקול דעת המועצה.

רישת המשכירה את כל הקבלות להציג בפני המשכירה מפעם לפעם ועל פי ד השוכר מתחייב  .ג

כל התשלומים החלים עליה על פי הסכם זה,  וו/או האישורים המעידים כי אכן שולמו על יד

 .קבלת דרישתה כאמור ממועדבהקדם האפשרי  וזאת

התשלומים האמורים לעיל, ישולמו ע"י השוכר במועד שנקבע עפ"י כל דין לתשלומם ובמידה   .ד

או כל תוספת מכל /או ריבית ו/או קנסות ו/פרשי הצמדה וישאו בתשלום השיאחרו בתשלומם 

 כות המוקנית למשכירה עפ"י חוק זה.מין וסוג שהוא עפ"י כל דין וזאת מבלי לפגוע בכל ז

כתנאי לכניסת הסכם זה  –פיצוי לשוכר קודם בגין שיפורים במושכר ותכולה קיימת במושכר   .ה

 700,000לשוכר הקודם בנכס סך של לתוקף בהתאם להוראות המכרז, מתחייב השוכר לשלם 

ש"ח +מע"מ בגין שיפורים ושיפוצים במושכר וכן בגין תכולה / ציוד קיים במושכר, וזאת על 

פי פרטי השוכר הקודם שיועברו לו מהמועצה. יובהר כי השוכר הקודם נכנס לנכס באמצע 

ות ואספקת , כשקודם לכן הנכס שימש כמרכז יום לקשיש, וביצע שיפורים/עבוד2020שנת 

 תכולה/ציוד למושכר, כשבפועל עשה שימוש במושכר כמעון יום מספר חודשים בלבד.

 "As Is" –שכירת המושכר במצבו הקיים  . 10

אותו מתאים למטרותיו, והוא מוותר על כל טענה  השוכר מצהיר כי בדק את המושכר ומצא  .א

 מכל מין וסוג.

ביום  -AS IS –הקיים כפי שהוא  מוסכם ומובהר בזאת, כי השוכר שוכר את המושכר במצבו  .ב

 .חתימת ההסכם

השוכר לא יבצע שינויים פנימיים ו/או חיצוניים במבנה אלא אם קיבל את אישור המועצה   .ג

 לכך בכתב ומראש וכן כל היתר או אישור אחר הנדרש לכך על פי דין.

 מוסכם ומובהר בזאת, כי השוכר לא יבצע עבודות התאמה במושכר אלא אם קיבל לכך את  .ד

אישור כאמור למשכיר אישורה הכתוב של המועצה קודם לכן. למען הסר ספק, ככל וניתן 
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לעיל, עבודות ההתאמה שתבוצענה על פי הוראות הסכם זה, תבוצענה במימונו המלא של 

השוכר, והמועצה לא תשתתף בשום אופן במימונן. למען הסר ספק  עוד מובהר, כי המועצה 

דות שיבוצעו על ידי השוכר בניגוד להסכם זה ו/או שלא על פי לא תשתתף גם במימונן של עבו

 הוראות המועצה ו/או שלא בהסכמתה.

מוסכם ומובהר בזאת, כי עם גמר ההתקשרות לפי הסכם זה יישארו ברשות המועצה כל   .ה

התיקונים / השיפורים / ההתאמות בנכס אשר בוצעו על ידי השוכר ו/או מי מטעמו, והשוכר 

ל תשלום ו/או החזר הוצאות ו/או שיפוי כלשהו מאת המועצה בגינם. ככל לא יהיה זכאי לכ

שבוצעו תיקונים והתאמות במושכר שלא על דעת המועצה או שלא לשביעות רצונה, תהא 

רשאית היא לפעול להשבת המצב לקדמותו, וכי בכל ההוצאות הכרוכות בכך ישא השוכר. 

 קה, לצורך כך.המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות, כולה או חל

 אחריות ושיפוי בנזיקין  . 11

היה אחראי כלפי המשכירה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד י והשוכר לבד  .א

ו/או העלולים להיגרם למשכירה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו 

ם השוכר ו/או ו/או לעובדי השוכר ו/או לקבלני משנה מטע מטעמו למקבלי השירותים

כל מי ו/או  ולעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של השוכר ו/או עובדי

  מטעמו.

ו/או פעילויות  שירותים ו/או לעבודותהיה האחראי הבלעדי כלפי המשכירה להשוכר י  .ב

רין ולכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו במישהמבוצעות על ידו ו/או ע"י מי מטעמו 

 לצד ג' כלשהו.בקשר  תו/או הפעילויוהשירותים ו/או העבודות ו/או בעקיפין כתוצאה מ

נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא לאבדן,  משכירההיה אחראי כלפי הי ולבד שוכרה  .ג

נשוא ו/או שבאחריותו ו/או בשליטתו בקשר למושכר  וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על יד

 "הנזקים"). (להלן: ההסכם

זקים כאמור נואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  משכירהפוטר בזאת את ה  שוכרה  .ד

ימים על כל סכום שתחויב  7ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

על כל תביעה   שוכרתודיע ל משכירהלשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. ה

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ ו"ל ותאפשר לשתוגש נגדה כנ

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל   שוכרהלקזז מן התשלומים אשר ת רשאי משכירהה  .ה

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל  משכירהמהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

ת מעשה או מחמ משכירהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל שוכרשהם באחריותו של ה

 כאמור לעיל. שוכרהמחדל שהם באחריותו של 

 ביטוח . 12

מובהר כי על השוכר יחולו הוראות מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, 

 .מההסכםומהווה חלק בלתי נפרד למסמכי המכרז,  כמסמך ו'נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 ערבות להבטחת ההסכם . 13

 השוכר, כולן או מקצתן, מוסר ההסכם בתקופת ההסכם התחייבויותיו על פילהבטחת מילוי   .א

חברת ביטוח מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת חתימת החוזה, ערבות עם למועצה 

שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, ישראלית 

אלף שקלים מאה וחמישים מילים: (ב ₪ 150,000 בסכום של ,צמודה ,1981- התשמ"א 

להנחת דעתו של גזבר ) למסמכי המכרז, 2בנוסח מסמך ה( "),הערבות(להלן: " חדשים)

 . המועצה
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 הערבות תהא בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם +שלושה חודשים.  .ב

  השוכר.על  תחולנהההוצאות הכרוכות במתן הערבות   .ג

ממילוי כל חובותיו השוכר  מובהר בזאת, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את  .ד

והתחייבויותיו כלפי המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של 

כל נזקים מהשוכר הערבות, כולה או חלקה, על ידי המועצה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע 

  והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

ם הערבות שנגבה על ידי המועצה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והמועצה תהא סכו  .ה

רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, 

זכות כלשהי לבוא כלפי לשוכר מבלי שתהא של המועצה לקנינה הגמור והמוחלט ויהפוך 

צה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר המועצה או ראש המועצה או גזבר המוע

  זה יגרע מזכויותיה של המועצה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. 

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד  .ו

במועד הגשת הצעת הידוע  . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה

  השוכר למכרז, והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד הידוע בעת דרישת חילוט הערבות.

בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך  הערבות תהיה חתומה כדין, אוטונומית,  .ז

, לפי פנייה חד צדדית של ראש המועצה או גזבר המועצה בכל מקרה שלפי קביעתם בהנמקה

ו/או חלקם או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/ התחייבויותיו עבודות את ה קבלןה לא ביצע

עפ"י הסכם זה או במקרה של סכומים המגיעים למועצה בגין הפרשים הנובעים מטעויות 

השוכר בחשבונות הספק. היה והערבות תחולט על ידי המועצה והחוזה לא יבוטל, ימציא 

   חולטה.ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות ש

מתחייב לדאוג ולוודא, כי בכל עת במהלך תקופת  קבלןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה  .ח

  ).2ההתקשרות בפועל בין הצדדים, תהיה בידי המועצה ערבות תקפה בנוסח מסמך ה(

 מעביד-אי קיום יחסי עובד . 14

ועסקו ם שיעובדיהו/או  לשוכרהמשכירה למען הסר כל ספק, מצהירים בזאת הצדדים, כי בין   .א

ם ו/או מועסקיהעובדים מטעמו ו/או השוכר כל קשרי עובד ומעביד ואין אין ולא יהיו , ידו-על

כל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשהן, על פי כל דין או נוהג, מהמועצה זכאים לקבל 

 לעובד מאת מעבידו.  המגיעים

לא תהיה אחראית ה המועצ, וכי יואחראי כמעביד לכל עובד ואבזאת, כי ההשוכר מצהיר   .ב

 באחריות כלשהי.השוכר כלפי עובדי 

לצד ג'  או/ו ואו לעובדי/ו לשוכרבתשלום כלשהו המועצה ב יאם תחוהשוכר מתחייב בזאת, כי   .ג

יפצה השוכר את או הנובע מיחסי עובד ומעביד, /, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו וכלשהו

 פט ושכ"ט עו"ד., לרבות הוצאות משבכל סכום בו תחויב כאמורהמועצה 

 בדיקת המושכר . 15

למושכר בכל עת סבירה ע"מ לבדוק אם השוכר ממלא אחר תנאי  סהמשכירה תהא רשאית להיכנ

הסכם זה וכן ע"מ לבצע תיקונים במושכר הנובעים מבלאי שאינו סביר (כגון זיפות הגג), על פי שיקול 

 דעתה.

 פינוי המושכר . 16

עיל, מתחייב השוכר לפנות את המושכר עם תום תקופת השכירות, כהגדרתה בחוזה זה ל  .א

, ובמצב טוב ותקין, לרבות שוכרכשהוא נקי, ריק מכל אדם וחפץ השייך ל הולהחזירו למשכיר
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 ם החיצוניים שבוצעוידי השוכר וכן השיפוצי- השיפוצים והשינויים הפנימיים שבוצעו על

ועצה רשאית באישור המועצה. שינויים שבוצעו ע"י השוכר ללא הסכמת המועצה תהא המ

להחזיר המושכר לקדמותו או להותירו, הכל עפ"י שיקול  דעתה הבלעדי. בכל  לשוכרלהורות 

תשלום כלשהוא בגין שינויים ו/או שיפורים/ שוכר למקרה מוסכם, כי המשכירה לא תשלם 

 וצים שבוצעו במושכרשיפ

"ח בתוספת ש 1500בגין כל יום איחור בפינוי המושכר ישלם השוכר למשכירה קנס בסך    .ב

 "מ.מע

 מקיום מטרדים תקיום חוקים והימנעו . 17

או התקנות לרבות חוקי העזר העירוניים, /השוכר מתחייב בזאת למלא אחר כל החוקים ו  .א

 לעניין  השימוש בנכס  ותפעולו.

מקיום מטרדים בלתי סבירים בנסיבות העניין לדיירי הסביבה  עהשוכר מתחייב בזאת להימנ  .ב

 ימוש בנכס.או אגב הש/הסמוכה עקב ו

 זכות פינוי . 18

המשכירה תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן חד צדדי ולדרוש פינוי וסילוק יד מיידי של   .א

, 3, 2היינו, הפרת סעיפים  -השוכר מהנכס במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה ע"י השוכר 

4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16. 

 המשכירה לסעד כלשהו המוקנה לה עפ"י כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של   .ב

 או ויתור הסטיי . 19

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה   .א

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לגבי מקרה כלשהו בעתיד.

 לא השתמש או השתהה מלהשתמש מי מהצדדים בזכות מהזכויות המוקנות לו עפ"י הסכם  .ב

 זה לא יראו בכך וויתור על זכות מזכויותיו.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל שינוי בתנאי ההסכם יהיה אך ורק בכתב.  .ג

 כתובות והודעות . 20

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם.  .א

שעות מיום  48כל הודעה אשר תשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו תחשב כנתקבלה תוך   .ב

 פי הכתובות לעיל או עם מסירתה בפועל במענו של הנמען.שנמסרה כדבר דואר רשום ל

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  
  
  

 ________________________________  _____________________________  
 השוכר          המשכירה    
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  '1מסמך ה

  ולהבטחת הצעת המציע ערבות להשתתפות במכרז

 
 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 לכבוד 
  )"מועצה(להלן: "ההמועצה המקומית גני תקוה 

  48הגליל  רח'

  גני תקווה 

  

 נ.,ג.א.
                     

 הנדון : ערבות מס'________________
   

         
לפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום ) אנו ערבים בזה כ"המבקש"על פי בקשת ____________ (להלן: 

שתדרשו מאת המבקש  "סכום הערבות")) (להלן: שקלים חדשיםשבעים אלף  (במילים: ₪ 70,000 כולל של
, לצורך הפעלת גן 149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב  15/2021 מס' בקשר למכרז

  .ילדים/מעון יום
  

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל סכום הערבות יהיה צמוד 
  . ")מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן: "המדד

  
מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא 

  ו.רבות זהמדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ע
 

דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד ימים ממועד קבלת  5תוך 
לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 
 

  .2022שנת מאי לחודש  26ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 
  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 

  

  

 בכבוד רב,                                                                          
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  )2מסמך ה (

  החוזה להבטחת התחייבות הזוכה מכחערבות 

                            

 תאריך : __/ ___/ ___                                       
 לכבוד 

  )"מועצה(להלן: "ההמועצה המקומית גני תקווה 

  48הגליל  רח'

  גני תקווה 

  

 נ.,ג.א.
 

                     

 הנדון : ערבות מס'________________
   

כום שהוא עד לסכום ") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סהמבקשעל פי בקשת ____________ (להלן: "
") שתדרשו מאת סכום הערבות) (להלן: "שקלים חדשיםאלף מאה וחמישים (במילים:  ₪ 150,000 כולל של

בגני  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב  15/2021 במכרז מס'ההסכם המבקש בקשר להבטחת התחייבויותיו מכח 
  ., לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720תקווה, גוש 

  
ום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל סכ

  .מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן: "המדד")
  

  המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד החתימה על החוזה. 
  

  לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם
  

דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד ימים ממועד קבלת  5תוך 
לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 
  

שנת__________  ולאחר תאריך זה תהיה  לחודש________ זו תהיה בתוקף עד ליום ________ ערבות
  בטלה ומבוטלת. 

  
  ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

  

  
  
  

 בכבוד רב, 
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  מסמך ו'

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720וה, גוש בגני תקו 11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

  אישור על קיום ביטוחים 

  לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

  _________________. -" המבוטח"

רשותיים  גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או מועצה מקומית גני תקווה ו/או  –" מבקש האישור"
  או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.ו/או עמותות בשליטתם ו/

לצורך מ"ר ברוטו  483-בשטח כ, 149ח"ח  6720גוש  11הנגב ציבורי ברחוב  השכרת מבנה –" שטח ההרשאה"
  .הפעלת גן ילדים/מעון יום

  ביטוח המבוטח

ולקיים, על  פי דין, על המבוטח לערוך- פי הסכם זה ו/או על- מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על  . 1
את הביטוחים , חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, במשך כל תקופת ההרשאה

 ").ביטוחי המבוטח: "להלן 0יקראו ביטוחי המבוטח כמפורט בסעיף  להלן (להלן 10פים המפורטים בסעי

ח עבודות קבלניות בשטח ההרשאה מתחייב המבוטח לבטחן במסגרת פוליסה במידה ויבוצעו על ידי המבוט
 10להלן ו/או במסגרת הפוליסות השוטפות המפורטות בסעיף  10.1לביטוח עבודות קבלניות בהתאם לסעיף 

  להלן, בהתאם למקובל. מוצהר כי הוראות נספח זה יחולו על ביטוח עבודות קבלניות בשינויים המתחייבים.

או  םביטוח אובדן תוצאתי, במלואאש מורחב ומור לעיל, מוסכם כי המבוטח רשאי שלא לערוך על אף הא
 וכלהלן כאילו נער 0, ובלבד שיחול הפטור כאמור בסעיף הלןל 0 -ו 10.2פים , כמפורט בסעיםבחלק

  .םכאמור במלוא יםהביטוח

כמו כן מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים 
  להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 10.5כמפורט בסעיף 

, טרם מועד קבלת החזקה האישור ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש  .2
בשטח ההרשאה, המוקדם מבין שני המועדים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם 

 ")אישור ביטוחי המבוטח(להלן: " 2019-1-6להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

יום פעילות המבוטח בשטח לקתלה ומקדמי ידוע למבוטח שהמצאת אישור ביטוח המבוטח, הינה תנאי מ
רשאי למנוע מהמבוטח קבלת חזקה בשטח ההרשאה ו/או קיום פעילות המבוטח  מבקש האישורההרשאה, ו

לפני המועדים כאמור  י מבקש האישורלא יועבר ליד המבוטח בשטח ההרשאה, במקרה שאישור ביטוחי
  .בסעיף זה לעיל

את אישור ביטוחי  בוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישורלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המ
  המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול 
יום לפני  30את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך 

  מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  ביטוחי המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור 
המבוטח על פי הסכם, מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות כל חובת תשלום שחלה על המבוטח. על המבוטח לקיים את כל 
פי הסכם גם אם יימנעו מהמבוטח קבלת חזקה בשטח ההרשאה ו/או קיום פעילות - התחייבויות המבוטח על

  במועד. אישור ביטוחי המבוטחהמבוטח בשטח ההרשאה בשל אי הצגת 

המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  על  . 3
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע 

ר ככל שיידרש למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישו
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

, להלן 0- ו 10.1 פי סעיפים-לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על בנוסף, באחריות המבוטח
   .פיהם- ד את מלא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח עלמעת לעת, כדי שישקפו תמי

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית 
 הנקובים בביטוחי המבוטח. 
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מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי   .4
תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי או 

ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או  י המבוטחאין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח
ות כלשהי על בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחרי

- פי הסכם זה ו/או על-ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלמבקש האישור מבקש האישור ו/או על מי מטעם 
 פי דין.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח 
 טוח זה.לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף בי

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף  .5
פי הסכם זה - מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 

 ו/או כלפי מי מהבאים מטעם פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור-ו/או על
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי  מבקש האישור

 שהוצא על ידי המבוטח. יהביטוח

כדי  מבקש האישור ידי -אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם עללמען הסר ספק, מוסכם כי 
על פי ההסכם ועל פי כל דין,  המבוטחכנגד  מבקש האישורו סעד ו/או תרופה המוקנים ללגרוע מכל זכות ו/א

 .מהתחייבויותיו לפי הסכם זה המבוטחואין בהם כדי לשחרר את 

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 
לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
, למעט כלפי אדם שגרם לנזק מבקש האישור מי מטעםו/או כלפי  זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור

יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש  ,ידי המבוטח-סף ו/או משלים שייערך עלבזדון. בכל ביטוח חבות נו
 .האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת

, מאחריות לאבדן או נזק אשר מבקש האישור המבוטח פוטר את מבקש האישור ואת מי מהבאים מטעם  .6
יב המבוטח לערוך כאמור המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש (לרבות אבדן תוצאתי) שהתחי

בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או 
 ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ידי -סמו (באם יפורסמו) מעת לעת עלעל המבוטח לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפור  .7
 .מבקש האישור

ו/או בשטח  בפרויקטמתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים  ואינ שמבקש האישורידוע למבוטח   .8
כן, אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי המבוטח. כן,  יעשהההרשאה ו/או במקרקעין ואם 

 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.  1967-התשכ"ז מוסכם במפורש כי חוק השומרים

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם   .9
מבקש  יום מראש על כוונת 14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

י המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לעשות כן, לערוך את ביטוח האישור
 לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית). 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור
יטוח מכל ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הב

  סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

מו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין . כההשתתפות העצמית
כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח 

  לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
  

נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים  מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן
בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. 

אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח  במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 מחייב.

  ביטוחי המבוטח:  .10

בגין אבדן או  ביטוח העבודות -פרק א' כיסוי כמפורט להלן: שיכלול  - עבודות קבלניות ביטוח 10.1
נזק לעבודות. הפרק יכלול הרחבה על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופת הביטוח בדבר רכוש 

מערך העבודות,  20%-סמוך ורכוש עליו עובדים וכן פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מ
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-, בגבול אחריות שלא יפחת מביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' ₪;  500,000מינימום 
למקרה ולתקופת הביטוח. הפרק יכלול הרחבה בגין רעד והחלשת משען בגבול ₪  5,000,000

כן תביעות תחלוף של המוסד ולמקרה ולתקופת ביטוח ₪  1,000,000- אחריות שלא יפחת מ
בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה  לביטוח לאומי ונזקי גוף הנובעים משימוש

לבטחו בביטוח חובה, במלוא גבול האחריות. למען הסר ספק יובהר כי רכוש מבקש האישור 
ו/או חברת הניהול יחשבו רכוש צד שלישי. הפרק יכלול סעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו יחשב 

 ביטוח חבות מעבידים, -פרק ג' טח; הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבו
 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000-בגבול אחריות שלא יפחת מ

 אש מורחב ביטוח 10.2

המובא בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או וכל רכוש אחר  המבטח את תכולת שטח ההרשאה
עקב הסיכונים  ידי ו/או עבור המבוטח במלוא ערכם, מפני אובדן או נזק-עלשטח ההרשאה ל

המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, 
ידי כלי -ידי כלי רכב, פגיעה על-שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה על

  טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה. 

 ביטוח אובדן תוצאתי 10.3

 10.1גולמי למבוטח עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף  המבטח אבדן רווח
, כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בסעיף ו/או בשל מניעת גישה שטח ההרשאהלעיל ו/או ל

  דשים.חו 12לעיל (למעט פריצה), וזאת למשך תקופת שיפוי של  10.1

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 10.4

המבטח את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו 
  ו/או לרכושו של אדם ו/או יישות כלשהי בשטח ההרשאה ובסביבתו.

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן 
 . תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף

למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש 
  לצד שלישי.

הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה 
פי דין. כמו כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של - לבטחה על

  ₪. 1,000,000צד שלישי (רכוש) עד לסך  -ביטוח רכב מנועי 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
  .המבוטחחידי על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מי

  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  10,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות מעבידים 10.5

פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים - המבטח את חבות המבוטח על
, כלפי עובדי המבוטח בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה 1980 -פגומים התש"ם 

 לא יכלולמי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בשטח ההרשאה ובסביבתו. הביטוח להיגרם ל
סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה, פתיונות ורעלים, וכן בדבר העסקת 

  נוער.

היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה  מבקש האישורורחב לשפות את יהביטוח 
  נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח. האישורמבקש  מקצועית כלשהי כי

  במצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000 -ו לאירועו לתובע₪  6,000,000: גבול אחריות

  ביטוח כלי רכב 10.6

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב המשמשים את המבוטח 
ן נזק לרכוש צד שלישי (לרבות נזק תוצאתי) עקב בעלות או ו/או מי מטעם המבוטח, וכן בגי
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לאירוע, וכן כל ביטוח ₪  600,000-שימוש בכלי רכב כאמור, בגבול אחריות אשר לא יפחת מ
  אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.

  ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  .11

כי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו ידי מבקש האישור-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 11.1
 .ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור

יום לאחר משלוח  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע 11.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול

י הביטוחים בתום לב על ידי הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנא 11.3
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי 

 הביטוחים כאמור

. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  11.4
ות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחוב

 .1981 -התשמ"א 

 וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור 11.5
 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

עצמיות על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות ה 11.6
 החלות על פיהן. 

 .הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית  .12
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הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים

  )DD/MM/YYYY(האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  את

  יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

  מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטחה  מבקש האישור*

  דל"ןנ☐  שם  שם

  שירותים ☐

  אספקת מוצרים☐

  אחר: ______☐

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☐

  מזמין מוצרים☐

  אחר: ______☐

  

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

  מען  מען

  

  כיסויים

  סוג הביטוח

  

 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 

  ביטוח

מספר 

  הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

  הפוליסה

ת. 

  תחילה

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום

  ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים

   חריגים

  מטבע  סכום  'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  רכוש 

  

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (    בערך כינון        

) 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (

מך (חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי ס

רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

  ומנהליהם)

  )313כיסוי בגין נזק טבע (

  )314כיסוי גניבה, פריצה ושוד (

  )316כיסוי רעידת אדמה (

  )328ראשוניות (

    חודשים 12          אובדן תוצאתי

              

              

  )302אחריות צולבת (  ₪   10,000,000          צד ג'

  )304הרחב שיפוי (

  )307וקבלני משנה (קבלנים 

) 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (

(חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך 

רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

  ומנהליהם)

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (

  )315כיסוי לתביעות המל"ל (

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

(חברות  ו/או עמותות בנות ) 320גורם אחר (

ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

  עובדיהם ומנהליהם)

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

  )321( מבקש האישור
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  כיסויים

  )322מבקש האישור מוגדר כצד ג' (

  )328ראשוניות (

  )329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (

אחריות 

  מעבידים

  )304הרחב שיפוי (  ₪   20,000,000        

) 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (

(חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך 

רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

  ומנהליהם)

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (

היה וייחשב כמעבידם של מי  -מבוטח נוסף 

  )319מעובדי המבוטח (

  )328ראשוניות (

  לא בתוקף              המוצראחריות 

אחריות 

  מקצועית

  )301אבדן מסמכים (  ₪   4,000,000        

  )301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (

  )304הרחב שיפוי (

  )308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

  )320גורם אחר (

 -ח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח מבוט

  )321( מבקש האישור

  )325מרמה ואי יושר עובדים (

  )326פגיעה בפרטיות (

  *327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח (

  )328ראשוניות (

  )332חודשים ( 12 -תקופת גילוי 

                אחר

  

  )*:ג'האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש פירוט השירותים 

 

  

  ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

  השינוי או הביטול.

  

  חתימת האישור

  המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. וח כללי * באישור ביט
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  )1מסמך ז'(

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

  1976- יים, תשל"ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבור
  

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים  . 1

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

  
  

_______________    __________________________  
 בני אדם מס' זהות/מס' רשום חבר      שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על  .א

  .1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס   .ב

 ערך מוסף.

החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי  . 2

ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או 

 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. . 3

  

  
____          ___________________________                     _____________         ___________  

  חתימה           מס' רשיון      תואר           שם        

  

  

  תאריך: ____________________

  

  * מחק את המיותר.

  במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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   )2('זמסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

  1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
  

______, לאחר אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת ___
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

  כדלקמן:

חוק עסקאות (להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
מבנה "בית הקשיש" הישן בגני  להשכרת 15/2021מכרז פומבי מס' "), כחלק מהצעה בגופים ציבוריים

 לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום. 149ח"ח  6720גוש  11תקווה, רחוב הנגב 
  עסקאות גופים ציבוריים. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
") חוק שכר מינימום(להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 1991 –ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 
 "). חוק עובדים זרים(להלן: "

תי עבירות על חוק שכר מינימום לחלופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר מש .3
במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ו/או חוק עובדים זרים 

 האחרונה. 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

חוק שוויון (להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף   )א
 .") אינן חלות עלייזכויות

) לחוק 2(א)(1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף   )ב
  עסקאות גופים ציבוריים.

  הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

  

     _____________           ____________________  

  המציעחתימת                                      תאריך    

  

  אישור

  
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

______________ מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד__
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל 

  וחתם/מה עליו בפני.
                _________________  
  וחותמת עו"דחתימה                 
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  ח'מסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

   ותמונות תרשים סביבהתשריט הנכס, 
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  להלן תמונות מהנכס:
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39 
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  ט'מסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

  תצהיר לצורך עמידת בתנאי סף בעניין ניסיון קודם
  

  שם המציע  כדלקמן:______ מצהיר בהנני ____________________ ת.ז_________
  

  מסמך ב' בלצורך הוכחת תנאי הסף 

חודשים לפחות בניהול והפעלת גני  36קודם ומוכח של הנני מצהיר, כי אני (המציע) בעל ניסיון  .1

 .2018-2020ילדים ו/או מעונות יום, בין השנים 

  –לחלופין 

 יום.  תדים ו/או מעונוגני יל 2הני מצהיר כי במועד הגשת הצעתי למכרז זה, הנני מפעיל לפחות 

 לעיל. 1לתצהירי מצורפים מסמכים המעידים על עמידה באמור בס'  .2

  

אספק  –הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש על ידי ועדת המכרזים  

  וכיוצ"ב.אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות, אישור רו"ח החברה 

  

  

  

     _____________           ____________________ 
  חתימת המציעשם                       תאריך    
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  י'מסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

   נוסח ערבות אישית

  

  לכבוד

  המועצה המקומית גני תקווה

  ערבות אישיתהנדון: 

 11להשכרת מבנה ברחוב הנגב  15/2021מסמכי מכרז אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי קראנו היטב את 

היטב והבנו את  הםעיינו ב ")"המכרז(להלן:  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש 

  .המכרז על פיהמציע ומבלי לגרוע מכלליות האמור את כל התחייבויות  , לרבותםתוכנ

אשר הינה             משמשים כמורשי החתימה מטעםמחזיקים או אנו 

  ").המציע / השוכר(להלן: " או          או יותר ממניות 25% –מחזיקה ב 

בלתי חוזר לערוב באופן מוחלט              מתוקף תפקידנו, אנו מתחייבים בשם

  .המצורף למכרז ההסכםפי -המציע / השוכר עלהתחייבויות מלוא ג לקיום ולמילוי יסויובלתי מ

ידי המציע / השוכר לצורך הבטחת התחייבויותיו -ערבותנו זאת ניתנת בנוסף לערבות הבנקאית שנמסרה על

  פי ההסכם.-על

  ערבותנו זו תעמוד בתוקפה גם לגבי כל תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת להסכם.

פי ההסכם ו/או על פי כל דין, -למועצה על םלשלהמציע / שוכר תחייבים ביחד ולחוד לשלם כל סכום שעל אנו מ

) ימים מיום שנדרש לעשות כן, בין אם נדרש לשלם בתשלום אחד בפעם אחת ובין אם עשרה( 10וזאת תוך 

  נדרש לשלם לשיעורין.

להסכם, בין אם משום שלא ניתנו כלל  יהא תוקף אף אם תהא ערבותנו זו הערבות היחידהזאת לערבות 

  ערבויות ו/או בטחונות אחרים ובין אם משום שלא יינתן תוקף ו/או לא יינקטו הליכים לגביהם.

  שם: __________ ת.ז: ___________ תאריך:__________ חתימה:__________

  שם: __________ ת.ז: ___________ תאריך:__________ חתימה:___________

  

  ור עו"דאיש

. 2 -. __________________ ו1 מאשר בזאת כי זיהיתי את ה"ה       אני , עו"ד 

 אשר מוסמכים לחתום על כתב ערבות זה בשם___________________________, 

  ") ולחייב את החברה כמפורט בכתב הערבות."החברה(להלן: __________________ 

  

                  ____________________  

 עו"ד                          
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  יא'מסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 

  
  תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה

  
  לכבוד

  המועצה המקומית גני תקווה 
  
  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ההביאהמועצה המקומית גני תקווה הנני מצהיר בזאת כי . 1

  א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן: 122סעיף 

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  ,"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד
, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב" 

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

חבר מועצה  - חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, " 
- )(ב) ו1(1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

  )(ב))."5(1

  (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:  174סעיף 

זוגו או -מו או על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצ
                     שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

  

  הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: , ומאחר שאני מבקש להתקשר בחוזה עם המועצה, . בהתאם לכך2

 :אינני נמנה על אחד מאלה  .א

 גני תקווה. ה המקומיתה מועצ/של חבר )ת, אח או אחותבן זוג, הורה, בן או ב(קרוב משפחה  )1

 גני תקווה. ה המקומיתסוכנו או שותפו של חבר מועצ )2

 מועצה מקומית גני תקווה.בן זוגו של עובד  )3

 מועצה המקומית גני תקווה.סוכנו או שותפו של עובד  )4

זים בהונו או לעיל חלק העולה על עשרה אחו) 2(-)1(אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ת )5
 .לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד) 2(–)1(ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה  ,ברווחיו

האוסרות התקשרות בחוזה או לעיל  ת העיריות /המועצותהנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקוד  .ב
י לגבבדין לעיל וכן את ההוראות הקבועות  1בעסקה בין הרשות לבין חבר מועצה כאמור בסעיף 

לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף  1איסור על התקשרות בחוזה שבין הרשות לבין אחד המנויים בסעיף 
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד 

על פי החלטתה או על פי המועצה לביטול על ידי ניתן יהיה כאמור לעיל, החוזה הדין להוראות 
חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם המועצה השר ומשבוטל לא תהיה החלטת 

 .את שוויו של מה שקיבלה

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'   .ג
 .לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לרשות מיד עם קרות השינוי

תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור המועצה זים של ידוע לי כי ועדת המכר  .ד
 .לא נכונה לעיל, או אם מסרתי הצהרה

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

  

  תאריך: _________  ציע: _______________חתימת המ  : ___________________ ציעשם המ
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  יב'מסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  15/2021מס' פומבי מכרז 

  , לצורך הפעלת גן ילדים/מעון יום149ח "ח 6720בגני תקווה, גוש  11להשכרת מבנה ברחוב הנגב 
  

  תצהיר בדבר אי תיאום
  

, המציע* / העובד אצל המציע* ___________ מס ת"ז ____________אני הח"מ ______________
  :מצהיר בזה ___/ בתאגיד* ____________________ (להלן: "המציע")__________

  

  .לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע ת/אני מוסמך .1

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  .2
  .נציאלי אחרעם מציע אחר או עם מציע פוט

 זה במסגרת מכרזהמחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .3
  .זה מכרזבמסגרת או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות 

  .המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה .4

  .תחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זוהמציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למ .5

  .המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא .6

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה  .7
 .או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

  

  יר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצה

  
                    

  חתימת המציע                   תאריך      

  

  אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. 
י יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכ

  בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_____________  

  עו"ד                  

  


