
 

 

 

 קול קורא לעסקים ברחבי היישוב גני תקווה
מימוש הטבה/תווי שי עסקים לצורך   רשימת/הצטרפות למאגר 

 זכיתי" –במסגרת קמפיין "ניקיתי 
 

תקווה   גני  המקומית  "המועצה  מזמינה  מועצהה)להלן:  הצעה "(  להגיש  תקווה,  גני  ביישוב  שכתובתם  עסקים 
לעידוד תושבים מגני תקווה במסגרת קמפיין  בהם  שיזכו  פרסים  להירשם לרשימת עסקים במסגרתם ניתן לממש  

 (. "הקמפיין")להלן:  זכיתי" – שמתכוונת המועצה לפרסם: "ניקיתי מחזור 

 עיקרי ההתקשרות: 

במסגרת   .1 להציע  המועצה  לתושביםבכוונת  פרסים  בשווי    -  הקמפיין,  שי  או    100תווי  למימוש    ₪500   ₪
 בעסקים שונים המצויים ברחבי היישוב גני תקווה. 

קים למימוש תווי השי, אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן,  עסקים המעוניינים להיכלל ברשימת העס .2
 זה. יגישו למועצה את מועמדותם במסגרת קול קורא 

 אופן מימוש תווי השי:

 . המצורפת לתו, למששותושב אשר זכה בתווי שי, יבחר באיזה עסק מרשימת העסקים המפורטת  .3

עסק שנכלל ברשימת העסקים על פי החלטת המועצה בהתאם לקול קורא זה, אשר תושב ביקש לממש אצלו   .4
בשווי   שי  בנוגע  ₪,    500או    100תו  שוויו,  במלוא  לממש התו  לתושב אפשרות  ו/או   לכליעניק  המוצרים 

 השירותים שהעסק מציע ככלל לציבור. 

  10%יגיש העסק למועצה חשבון לתשלום בגין שווי התו שמומש בניכוי  לאחר מימוש התו על ידי התושב,   .5
 .  משווי התו הנחה

 תעודה מזהה של התושב שביקש לממשו.לחשבון יש לשלם העתק מהתו שמומש וכן צילום 

, שיספרו ממועד הגשת החשבון למועצה בצירוף  45החשבון ישולם על ידי המועצה בתנאי תשלום עד שוטף + .6
אישור בר תוקף על ניהול  )  1976  –חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  מלוא המסמכים הנדרשים על פי  

רו או  כחוק מאת שלטונות מס הכנסה,  גופים  ספרים  עסקאות  חוק  ע"פ  יועץ מס מוסמך,  או  אה חשבון, 
וכן אישור מאת פקיד השומה על ניכוי    1976  –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

 מס במקור(. 

 עסקים הזכאים להגיש מועמדות במסגרת הקול קורא: 

  המצטברים   תנאיםהבכל  להגיש הצעה להיכלל במאגר העסקים למימוש תווי השי, עסקים העמודים  ם  רשאי .7
 להלן:  המפורטים

 עסק שכתובתו הרשומה נמצאת ביישוב גני תקווה.  .א

מורשה  .ב בפנקסי/עוסק  אחר  רישום  על  אישור  ובעל    מלכ"ר/בעל  כחוק  חשבונות  ספרי  מנהל  מע"מ, 
 קיד השומה. פמטעם   טור מכך()או פ אישורים על ניכוי מס במקור 

 .  1976  –שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו מי  .ג

,  1968-התשכ"חככל שהעסק טעון רישוי עסקים על פי חוק רישוי עסקים  בעל רישיון עסק בתוקף,   .ד
 תקנותיו והצווים מכוחו.  

 .כשהם בתוקףעל העסקים להגיש מסמכים / אסמכתאות המעידים על עמידתם בתנאי הסף הנ"ל  .8



 

 

 

כן מובהר בזאת במפורש, כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,   .9
 .  הגשת חשבון למועצה לתשלוםנדרש כי אלו יהיו תקפים במועד 

 : הבהרה שאלות .10

 org.ilshirela@gantik.שאלות הבהרה ניתן להפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  .א

   

את  ת .ב יחייבו  לא  פה  בעל  תשובות  זו.  בהזמנה  המשתתפים  לכל  יישלחו  ההבהרה  לשאלות  שובות 
 המועצה.  

 :ההצעהאופן הגשת  .11

השייגישו    המציעים .א תווי  למימוש  העסקים  למאגר  להצטרף  גבי  מועמדותם  על  ההצעה ,  טופס 

 המצורף לפניה זו.

על המציעים לצרף להצעתם את מלוא האסמכתאות המעידות על עמידתם בתנאי הסף הקבועים בס'  .ב
 לעיל.  7

נוספים   .ג מסמכים  כל  ו/או  עסקי  פרופיל   / פרסומיים  חומרים  להצעתם  לצרף  רשאים  המציעים 
 המעידים על פעילות העסק. 

 ,la@gantik.org.ilshireבדוא"ל את ההצעות יש להגיש  .ד

 . )בצהרים(  12:00עד השעה  2218.01.20 לא יאוחר מיום   .ה

ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפורטו בהן פרטי המציע לרבות אישיות   .ו
 .משפטית, טלפון ופקס

 החלטות המועצה: .12

   המציעים בתנאי הסף שנקבעו במסגרת פניה זו.המועצה תבחן תחילה את עמידת  .א

 ככלל, כל מציע העומד בתנאי הסף, יכלל ברשימת העסקים למימוש תווי השי. .ב

מחו  .ג אינה  את  יהמועצה  שיקוליה  יתר  בין  בחשבון  לקחת  רשאית  והיא  כלשהי,  בהצעה  לבחור  בת 
 ניסיונו הקודם של המציע וכן כל נתון רלוונטי אחר. 

ה לבטל את הפניה ו/או לפרסם פניה אחרת על פי שיקול דעתה, ולמשתתפים  כמו כן, רשאית המועצ .ד
 בהליך זה לא יהיו טענות בעניין. 

 ע נוסף והשלמות כפי שתמצא לנכון. כל מידמהמציעים המועצה רשאית לדרוש  .ה

 רשאית לפסול הצעת מציע שלא סיפק המידע כנדרש על ידה. המועצה .ו

 

 
 בברכה

 תקווהמקומית גני המועצה ה
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 הצעת המציע 
 כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך.

 
מהכתובת    _________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז.  מלא(  )שם   ____________________ הח"מ  אני 

 ______________________________ מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כדלקמן:  

 מסמכי ההזמנה והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים. קראתי בעיון את כל  .1

האחרים   .2 הגורמים  וכל  השירות  תנאי  לרבות  ההזמנה,  פרטי  כל  את  והבנתי  קראתי  כי  מצהיר,  הנני 
 .  הגשתי מועמדותיהמשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך 

 : ןאני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמ .3

 .ההזמנה כי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי  .3.1

 נכון לבצע את מימוש תווי השי בעסק בבעלותי, בהתאם להוראות מסמכי ההזמנה. כי הנני   .3.2

₪,   500או    100לתושב אשר מבקש לממש בעסקי תו שי בשווי  למען הסר ספק, אני מתחייב לאפשר  
 .המוצרים ו/או השירותים שהעסק מציע ככלל לציבורלממש התו במלוא שוויו, בנוגע לכל 

  10%בניכוי  למועצה חשבון לתשלום בגין שווי התו שמומש  אגיש  לאחר מימוש התו על ידי התושב,  כי   .3.3
 .  משווי התו הנחה

במסמכי   .3.4 הכלולים  וההצהרות  המצגים  הנתונים,  כל  עלההזמנה  כי  המוגשים  כחלק  -ובמסמכים  ידי 
 נכונים, מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה. מהצעתי הינם  

.  הומסמכיההזמנה  הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות   .3.5
 .   ההזמנהידוע כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא 

,  במסמכי ההזמנהבות כלשהי הכלולה  התחיילא אבצע  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי או   .4
זכותי   את  השי,  ילהאאבד  תווי  למימוש  העסקים  במאגר  רשאית  והמועצה  כלל  מרשימת  תהא  להוציאנו 

 העסקים למימוש תווי השי. 

ידוע לי  ההזמנה.  הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף, כמפורט במסמכי   .5
 עלולה לפסול הצעתי. המועצה כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל, 

אהיה חייב  מסמך נוסף שיידרש ואני    /  שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידעלמועצה  ידוע לי כי   .6
המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא    /   את מלוא המידעלמועצה  למסור  

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

הפניה    איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, וכי היא רשאית לבטל את  המועצה  ידוע לי כי   .7
מכרז/ים נפרד/ים  פניה/ות פומביות נוספות ו/או  זכאית לפרסם  המועצה  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן  

 .  לביצוע אותם שירותים שהזמנתן בוטלהו/או להתקשר בכל צורה חוקית אחרת ונוספ/ים  

או בקשר עם ביטול  הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/  .8
, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע  קפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, הקטנת הי הליך הזמנה זה

 מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק.  

ומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור  הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא ע .9
 דלעיל. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 :החתום על  נו/ באתי ולראיה

 ………………………………………………………………. :עסק/המציע שם

 : ………………………………לפרט נא(  אחר או שותפות, חברה, אדם) תיאורו

 ……………………../………….…………. : פ.ח. / ז.ת

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

 …………………….……..  : טלפון

 
 :  המציע בשם לחתום המוסמכים האנשים של הזיהוי ומספר שמות

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

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

 (:המכרז  תנאי  במסמך לחתימות  הדרישות  פרוט  ראה)  המציע חתימות
 

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

 …………………………….  :תאריך
 ( ב"וכיו  שותפות, חברה,  משפטי תאגיד הוא כשהמציע: )חתימה אישור

 
 :י"ע  נחתם דלעיל המסמך  כי זאתב מאשר ח" רו/ד"עו_______________,   מ"הח אני

 ________  __. ____ז.ת______________________  ה"ה

 ______ __. ______ז.ת__________________ ____ ה"ה

 

 . בפני זה  מסמך על  חתמו וכי, התאגיד את ולחייב   התאגיד בשם לחתום מוסמכים אלה וכי
 
 
  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך            

 

 


