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  'אמך מס
  מועצה מקומית גני תקווה

 05/2022מס'  פומבימכרז 
  לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה

        

 הזמנה להציע הצעות
  

 לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווהזאת הצעות ) מזמינה ב"המועצה"(להלן:  המועצה המקומית גני תקווה

  .הכל כמפורט במסמכי המכרז, )"המרכז" (להלן

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

אלה ניתן לשלוח מייל לכתובת . בכל ש מכרזיםלינק תחת המועצה  אתרבשלא יוחזרו, ₪  500 לרכוש בעבור סך של

 michrazim@gantik.org.il  

מאת  שקלים חדשים)אלפים חמשת ( ₪ 0005,ערבות בסך של על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, 

לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק  חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיוןבנק מסחרי ידוע בישראל או מאת 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית צמודה למדד,  ,1981-הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

  .28.6.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף המועצה. 

לשכת מהנדס  מציעים המעוניינים לסייר במרכז קודם להגשת הצעתם, יוכלו לעשות זאת באמצעות תיאום מול

  .  orenh@gantik.org.ilאו בדוא"ל:  5310855-03המועצה בטלפון: 

 פומביכרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ

גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה,  48ליל ברח' הג בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  05/2022מס' 
  .(בצהרים) 12:00עד השעה  22.2.2022לא יאוחר מיום 

  

  אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

  .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

  המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

  

  

      ___________________  

  ליזי דלריצ'ה          

  ראש המועצה                                    
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  'במך מס
  מועצה מקומית גני תקווה

 05/2022מס'  פומבימכרז 
  לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה

        

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
    

  עיקרי ההתקשרות .1

לניהול והפעלה של מרכז הצעות  בזאת) מזמינה "מועצהה(להלן: "המועצה המקומית גני תקווה  .א

"), ואספקת כל השירותים הכרוכים המרכז(להלן:" 14יזמות קהילתי במבנה המצוי ברח' דרך הים 

 )."השירותים"על נספחיהם (להלן: בניהול והפעלה של המרכז וזאת בהתאם להוראת מסמכי המכרז

כרז, עפ"י תכנית עבודה מנהל המרכז יבצע את השירותים, כהגדרתם בהסכם וכמפורט במסמכי המ .ב

המועצה תמנה לצורך זה. מדובר בשירותי ניהול והפעלה של מרכז ששאושרה על ידי המועצה או מי 

 יזמות לרבות ביצוע כל הפעולות הכרוכות בניהול מרכז היזמות לרבות הפעולות הבאות:

 ניהול יומי של המרכז ותחזוקתו השוטפת. )1

 המרכז למשתמשים ולנציגי המועצה.זמינות טלפונית בכל שעות הפעילות של  )2

 מתן מענה לפניות המשתמשים במרכז וטיפול בצורכי המשתמשים. )3

 מעקב אחר תשלומים ודיווח שוטף למועצה.  )4

 פיתוח תכנית עבודה שנתית למרכז, לרבות קורסים ו/או הרצאות שיועברו במקום. )5

 היזמות. ליווי ראשוני ומקצועי של סטארטפים ויזמים מתחילים הנמצאים במרכז )6

 שיווק המרכז וניהול אתר האינטרנט של מרכז היזמות. )7

 בניית קהילת יזמים מקומית במרכז בפרט וביישוב בכלל. )8

קידום שיתופי פעולה עם מרכזים טכנולוגיים, מוסדות לימוד, קרנות, ארגונים ומשרדי  )9

 ממשלה רלוונטיים.

 . המועצהייזום וקידום פרוייקטים אל מול  ) 10

 ים שוטפים אודות הפעילות במרכז.מתן דו"חות חודשי ) 11

בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים ו כללי בסעיף זה הינ* יובהר כי פירוט הפעולות כמובא 

חסות אחרת יתה התיי. היהמכרזרק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת באיזה ממסמכי 

 ., תחייב ההוראה האחרת והמפורטתהמכרזכאמור באיזה ממסמכי 

יובהר  .16:00עד  6:00, ובימי ו' בין השעות 24:00עד  6:00ה' בין השעות -פתוח בימים א'היה יהמרכז  .ג

הזוכה יהיה זמין עבור  כי שעות פעילות המרכז נתונות לשינוי בהתאם להחלטת המועצה.

 המרכז/המועצה בשעות פעילות המרכז.

₪  15,000בוע בסך של סכום חודשי ק ,מנהל המרכזזוכה, עבור ניהול המרכז תשלם המועצה ל .ד

  בתוספת מע"מ.
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הינה למשך שנה אחת (שנים עשר חודשים), החל מהמועד עם הזוכה מכח המכרז תקופת ההתקשרות  .ה

 .זכייתו במכרזהמועצה לזוכה בדבר שייקבע בהודעת 

המועצה תהא רשאית להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, בהתאם 

   .שנים 5שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על ובלבד ובכפוף לכל דין,  לשיקול דעתה הבלעדי

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך 

יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט במסמכי  30תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

 מכרז זה. 

זוכה יידרש לבצע את העבודות, כהגדרתן בהסכם, בהתאם להנחיות המנהל נוכח אופי העבודות ה .ו

ורצון המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז. ולשביעות רצונו 

בהתאם לצורך ולהבטחת קיום את כח האדם הנדרש ו/או בעל הידע המקצועי הזוכה יידרש להעמיד  .ז

בביצוע העבודות יהיו מיומנים, מטעמו  מי שיועסק. הזוכה מתחייב כי כל כל התחייבויותיו לפי החוזה

 האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין. מנוסים, מקצועיים ובעלי כל 

  מסמכי המכרז .2

  מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 

 הזמנה להציע הצעות.    -   מסמך א'
  .נאי המכרז והוראות למשתתפיםת    -    מסמך ב'

  .הצעת המציע     -   'גמסמך 
  טופס תאור ניסיון קודם  – )1נספח ג'(        

  חוזה.    -  מסמך ד'
  במכרז ולהבטחת הצעת המציע. ) נוסח הערבות לצורך השתתפות1(    -ה' מסמך 

  .נוסח הערבות להבטחת ביצוע החוזה )2(      
  קיום ביטוחים.אישור       - מסמך ו'

     .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק ) 1(    -  'זמסמך 
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ) 2(    

  .1976 –התשל"ו 
  .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג     -  ח'מסמך 
  תצהיר העדר קירבה    -  ט' מסמך

  צהיר אי תיאוםת   - מסמך י'

  השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  ) 1

  קיד השומה.פמטעם 

), העסקאות""חוק (להלן:  1967 –מציע שעומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  ) 2

 .) למכרז2ז( -) ו1כמפורט בתצהיר ואישור המצורפים כמסמכים ז(

בעל/ת תואר הגורם מטעם המציע המועצה מטעמו לתת השירות למועצה מכח מכרז זה, הינו  ) 3

 מהתחומים הבאים: מנהל עסקים/ כלכלה/ שיווק. באחד או יותרראשון, ממוסד מוכר בארץ, 

בעל/ת ניסיון תת השירות למועצה מכח מכרז זה הינו הגורם מטעם המציע המועצה מטעמו ל ) 4

מהפעילויות הבאות: חממה טכנולוגית,  אחד או יותרבניהול שנתיים במצטבר  לפחותשל 

 תכנית האצה לסטארטאפים, מרכז יזמות, מרחב עבודה משותף. 
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 .למסמכי המכרז )1, בנוסח מסמך ה(במכרז מציע שצירף ערבות להשתתפות ) 5

 מכי המכרז.שרכש את מסמציע  ) 6

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,  .ב

 נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין. 

  .ףיובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשות . ג

  הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א

כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

לביצוע מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים  מהות העבודות, כי הוא –הפרטים והעובדות ובכלל זה 

העבודה והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל 

כי הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, 

וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 

    הכל כמפורט במסמכי המכרז. -עבודות נשוא המכרז ה

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה,  .ב

 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

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

, לא תתקבל לאחר הגשת במסמכי המכרזם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע המכרז ו/או ההסכ

  הצעת המציע.

  גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

    אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  המועצה .ב

 ולפסול את הצעת המציע.המכרז/ההסכם, 

  הבהרות .6

מובהר בזאת כי  מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מסמכי המכרז .א

 מועצהמלבד מסמכים אלו יחוייב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם ה

 .ו/או מי מטעמו

מחלקת הרכש סתייגות תובא לתשומת לב אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הו/או תירה, שגיאה, ס .ב

: ובאימייל 5310878-03: באמצעות פקס, בכתב) "המנהל"קניין המועצה (להלן:  /

 michrazim@gantik.org.il  '5310881-03(רצוי לשלוח בקובץ וורד ולוודא כי הקובץ התקבל בטל ,(

 .תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתהמנהל תשובת  .15.2.2022ום מילא יאוחר וזאת 

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

המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה 

  אחרת לכל דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או ו/או מי מטעמו  המנהלמור לעיל, מוסמך מבלי לפגוע בא .ד

 נתן לכל מי שרכש את המכרז.ילתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ה
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(מסמך ו'), הביטוחים שיתבקשו בנוסח יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים  מועצהכמו כן, ל .ו

שיקול דעת בלעדי  מועצה. מובהר, כי למועצהבכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של ה

שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק 

כנדרש בתנאי החוזה, יהווה  מועצהשצורף כמסמך ו' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי ה

 .מועצההפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי ה

  מסמכים .7

  כל מציע יצרף להצעתו (בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז): .א

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי  )1
  .מאומת ע"י עו"ד/רו"ח) (מקור/העתק מאושר למקור הינו מנהל ספרים כחוק

(מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא )2
 . עו"ד/רו"ח)

) 1מסמך ז(בנוסח  1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  לפי חוק העסקאותותצהיר חתומים  אישור )3
 ).2ז(-ו

ישות המפורטים לרבות התעודות, האישורים, ההמלצות והאסמכתאות לעמידתו בתנאים ובדר )4

בצירוף פירוט מקומות אותם ניהל בנוסח , לעיל 3.א.3כאמור בס' על עמידתו בדרישות הניסיון 

  .למסמכי המכרז) 1ג'(המצ"ב כנספח 

 להלן. 8בסעיף רבות כמפורט ע )5

 למסמכי המכרז, כשהם מלאים וחתומים על ידו.' י-וט' מסמכים  )6

את  עליו לצרףר לו להתאגד באותו אופן, תאגיד ובתנאי שהדין מאפשם המציע הוא א )7
 המסמכים הבאים:

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור .א
ת הצעהתאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

 אגידהתולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד 
וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז  בחתימתם על מסמכי המכרז

 .הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. .ב

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. .ג

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. .ד

ר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפש )8

עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות 

 בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

 בדבר רכישת מסמכי המכרז. אישור )9

עדת פסל ע"י ויעלולה לה הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .ב

  המכרזים.

מידע לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים . ג

יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,ו/או 

דה את מלוא המידע/ המציע יהיה חייב למסור לווע. (לרבות המלצות) וכיוב' השירותים נשוא המכרז
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 ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורהמסמכים להנחת דעתה. במקרה בו 

  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.וועדרשאית ה

  והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

חמשת במילים: ( ש"ח 0005,בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בסך של המציע חייב לצרף להצעתו  .א

חברת ביטוח ישראלית שברשותה מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת  )שקלים חדשיםאלפים 

בנוסח מסמך  ,1981- רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

  .28.6.2022 עד ליוםהערבות תעמוד בתוקף ) למסמכי המכרז. 1ה(

להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  סכום הערבות .ב

    הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

צדדית של ראש - הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ג

   או הגזבר ו/או מי מטעמם. המועצה

עד שיבחר  מועצההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של ה .ד

  סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

  סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ה

הערבות ללא כל תנאי מוקדם. רשאית לחלט את  מועצהיסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא ה .ו

בזכות ו/או כדי לפגוע  מועצהמובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של ה

, לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעההמועצה 

 .בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין

תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים ור לעיל, המועצה מבלי לגרוע מהאמ .ז

 הבאים:

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   )1(
  אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   )2(

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

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

  אופן הגשת ההצעות .9

סמן ללמלא המסמכים וכן ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע  .א

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

 להביא לביטול ההצעה.

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ב

לתקופה נוספת כפי שתורה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  מועצההקבוע להגשת ההצעות. ה

 ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו, מועצהה

  והמציע חייב יהיה לעשות כן.

  אופן החתימה על ההצעה .10

 אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו .א

  .וצילום תעודת הזהות שלו
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, יחתמו על ההצעה כל (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) ידי שותפותאם ההצעה תוגש על  .ב

השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף 

  חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

יחתמו על ההצעה המנהלים ין מאפשר התאגדות באופן זה), תאגיד (ככל שהדאם ההצעה תוגש ע"י  .ג

המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת 

  התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד. 

בלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של ק .ד

, יחתמו על ההצעה בשם כל אחד (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) ביצוע העבודות נשוא המכרז

מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום 

גשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המו

   השותפות.

  המועצההחלטות  .11

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

המועצה אינה מחויבת לבחור בהצעה כלשהי, והיא רשאית לקחת בחשבון בין יתר שיקוליה את  .ב

  ניסיונו הקודם של המציע וכן כל נתון רלוונטי אחר.

בתנאי הסף שנקבעו. המציעים ותבחנה עמידת ההצעות, יפתחו מעטפות בשלב זה  - שוןשלב רא .ג

 יועברו לשלב השני.הצעות שנמצאו עומדות בתנאי הסף, 

 .%100משקל של  -בחינת מרכיב האיכות  -שלב שני  .ד

ההצעות תבחנה על בשים לב לכך שהתשלום שנקבע לזוכה במכרז הינו קבוע ולא נתון להתמחרות, 

 ן. איכות

שתורכב בין היתר מהחברים הבאים: מנכ"ל  יוזמנו לראיון בפני הועדה המקצועיתהמציעים 

המועצה, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, יועמ"ש המועצה, מנהל מחלקת רכש ומכרזים במועצה וכל 

 .גורם מקצועי אחר רלוונטי שתקבע המועצה

אשר יתן את השירות  מול המועצה המציע ועם העובד מטעמו המיועד לעבודעם הראיון יתקיים 

. בראיון ידרש המציע בין היתר להציג את נסיונו המקצועי. יובהר, כי לצורך ניקוד למועצה בפועל

להתחשב בנסיון המציע ונותן השירות הספציפי מטעמו, המלצות הוועדה המקצועית האיכות רשאית 

לצורך ניקוד זה. ניקוד ההצעות בגין  שצירף המציע להצעתו וכיו"ב כל פרט אחר אשר רלוונטי לדעתה

  רכיב זה יהיה כלהלן:

ניקוד   אופן בחינת הפרמטר  הפרמטר

מקס' 

  לרכיב
בגין התרשמות  –נק'  10עד   ראיון הועדה)( התרשמות

  מניסיון בתחום השיווק.

בגין התרשמות  –נק'  10עד 

  מיכולת ניהול ותכלול.

התרשמות  –נק'  10עד 

  ות.מגמישות מחשבתית ויצירתי

התרשמות מיחסי  –נק'  10עד 

   אנוש.

  40  

    

  40שתציג את מירב שנות הצעה חממות טכנולוגיות  ניהולבסיון ינ
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ו/או מרכז יזמות ו/או  HUBו/או, 
  מרחב עבודה

תקבל הניסיון הניהולי כנדרש, 

יתר . את מירב הנקודות

  ההצעות יקבלו ניקוד יחסי
 פיתוח ויזמותב אישי סיוןינ

  טכנולוגית 
שתציג הנסיון הרב יותר הצעה 

 בפיתוח ויזמות טכנולוגית

יתר . תקבל את מירב הנקודות

  ההצעות יקבלו ניקוד יחסי 

20  

  100    סיכום

 

 ככלל, ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תהא ההצעה הטובה ביותר ותוכרז כזוכה. .ח

לא . במקרה בו צהמועעל ידי ה בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ט

ו/או תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים למועצה יהיה 

ו/או לא יבוצע חלקן של  הזוכהלביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות ע"י ההרשאות 

טענה ו/או  ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל העבודות אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית

    . תביעה עקב כך

בלבד ו/או לבצע בעצמה  או להחליט על ביצוע חלק מן העבודותו/רשאית לבטל את המכרז המועצה  .י

בהתאם  את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר,

שומרת  מועצהה .המועצהות או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשו/המועצה של הבלעדי  לשיקול דעתה

 על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

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

ם לו נזק כאמור, כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרו/או לזוכה תהא למציע 

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

בהחזר המחיר ו/או הזוכה לזכות את המציע המועצה תשקול  ,בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז

 עבור רכישת מסמכי המכרז.למועצה ששולם על ידו 

של המציע  וובכשורי והכלכלי, בנסיונ ובחוסנו, השאר, ביכולת תהא רשאית להתחשב ביןהמועצה  .יב

, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו

תהיה רשאית המועצה ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי 

  את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נסיונה הקודם עמו.לבחון את כושרו של המציע לבצע 

 כשיר שני .12

המועצה תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר  .א

 שני". 

ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי המכרז הזוכה  .ב

 או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא. הראשון יחזור בו מהצעתו

כן רשאית המועצה להכריז גם על הזוכה השני כזוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה הראשון,  .ג

 במקרה בו תיווכח כי הזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי השירות הנדרש מכח המכרז.

עד תום תקופת הניסיון כאמור. במידת הצורך, אם יתבקש על הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה  .ד

 ידי המועצה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.
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לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות  .ה

המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת 

  לפנות לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.

  חובת הזוכה עפ"י המכרז .13

כנדרש כשהוא חתום למועצה ולהחזירו   -דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז מסמך ד' ייהזוכה  .א

  לזוכה בדבר זכייתו במכרז.המועצה ימים מתאריך הודעת  7דין, תוך עפ"י 

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

תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור ח )1

  ).ו'אישור על קיום ביטוחים (מסמך 

למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת 

ף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי ביטוחים (מסמך ו'), בכפו

למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה 

כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף כמסמך ו' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי 

 .של התחייבויות הזוכה כלפי המועצההמועצה כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית 

, עפ"י נוסח המסמך מועצההצהרת בטיחות חתומה על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות ב )2

 המצ"ב למסמכי המכרז. 

מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או  )חדשים קליםשאלפים  עשרת(₪  00010, בסךרבות ע )3

טוח על פי חוק הפיקוח על חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בבימאת 

. 2בנוסח מסמך ה' ,להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז ,1981- עסקי הביטוח, התשמ"א 

תוחזר לזוכה הערבות שהומצאה , מועצההערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של העם מסירת 

 לעיל. 8על פי הוראת סעיף למועצה 

כל המסמכים המפורטים ובצרוף כנדרש, ם זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתו .ג

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות  7וך בסעיפים לעיל, בת

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע זאת ווהבטחת הצעת המציע במכרז 

יע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המצ

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי  ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראההמועצה תהא 

שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

 עם מציע אחר במקומו.  המועצה 

את ההפרש בין ההצעה שנבחרה  מועצההזוכה חייב לשלם ל יהיה –עם מציע אחר המועצה התקשרה 

בכספי הערבות שחולטו גם רשאית לצורך זה להשתמש  מועצהלבין הצעתו הוא, וההמועצה על ידי 

   כמפורט לעיל. 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, המועצה היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 

תהא רשאית לחלט את הערבות  מועצהומוסכם מראש, והישמש סכום הערבות פיצוי קבוע 

תהא רשאית לחלט את הערבות  מועצהלהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי ה

במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום ולהבטחת הצעת המציע להשתתפות במכרז 

  הזוכה. 

כנגד הזוכה עקב הפרת המועצה מדו לרשות אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיע

   ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
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ההסכם ערבות/ערבויות להבטחת התחייבויותיו בתקופות  המועצההזוכה מתחייב להפקיד בידי  .ד

בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז ובסכומים, במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה  (האחריות)והבדק 

  מכיו. ובמס

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

  התמורה .14

ובכפוף לתנאי מע"מ ₪ +  15,000קבועה, ריטיינר, בסך בגין ביצוע העבודות, יקבל הזוכה תמורה  .א

 החוזה. 

וללים את כל כובזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות,  מובהר .ב

בביצוע העבודות על פי תנאי הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות

המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, 

פו למחירים אלה לא יתווסכלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים וכיו"ב. כן מובהר כי 

על  .בכפוף ובהתאם לאמור בחוזההפרשי הצמדה למדד,  לרבות סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא

 .מועצהאף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי ה

 מבוצעת העבודה, למורכבותה,למקום בו ההצעה הינם קבועים בלא קשר  יכי מחיר ,עוד מובהר .ג

לאופיה, למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע 

 .עבודה/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעת וכיו"ב

  עדיפות בין מסמכים .15

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות 

  נאי המכרז להוראות החוזים/ המפרטים, תכרענה הוראות החוזים/ המפרטים, לפי העניין.  בין ת

 

  המועצהרכוש  –מסמכי המכרז  .16

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות  מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה

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

לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות וזאת למועצה בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם 

  ובין אם לאו. מועצהבין שהגיש הצעה ל

כרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ

, קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין 48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  05/2022מס'  פומבי
  (בצהרים). 12:00עד השעה   22.2.2022לא יאוחר מיום המועצה,  

  

  

__________________________  

  ליזי דלריצ'ה

  מועצהראש ה



   

  'גמסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
 05/2022מס'  פומבימכרז 

  גני תקווהלניהול מרכז יזמות קהילתי ב

  
  

  הצעת המציע
    

  לכבוד
  המועצה המקומית גני תקווה

  

  א.ג.נ,
  

  לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה 05/2022מס'  פומבימכרז הנדון: 

  

_ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי ___________אני הח"מ ______ . 1

                   "), כהגדרתן במסמכי המכרז.השירות"ו/או  "העבודות"(להלן:  לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה

תונות, כל מסמכי יכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע ,הנני מצהיר . 2

ועים ת, ידהשירו, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על מקומות העבודה, שירותתנאי ה, המכרז וכי תנאי המכרז

לביצוע יודע את כל הפרטים הנוגעים הנני ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, מציע השירות ואני 

, בניכוי אחוז ההפחתה מועצהמחירי הבהתאם להצעתי, לפי  מנוו/או כל חלק מ ובכלל זה לבצע את השירות

  שציינתי בהצעתי.  

  אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: . 3

והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםבעל הידע, הנני  .א

 .המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז

חודשים ממועד חתימת החוזה וכי  12של רות על פי מכרז זה הינה לתקופה ידוע לי כי תקופת ההתקש .ב

המועצה תהא רשאית להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, בהתאם לשיקול 

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

לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת  כן ידוע לי, כי  אין באמור לעיל כדי

יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט במסמכי  30במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

  .מכרז זה

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

ועדת , ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילב'.  למסמך 7המפורטים בס' 

  המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

, ומסמכיו וההתחייבויות על פי הוראות המכרזהנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות  .ד

וכל  המיומןוזמינות, באמצעות כוח האדם  ת,קבע לביצוע העבודיהזמנים שלרבות עמידה בלוח 

האמצעים הנדרשים, הכל כמפורט בהסכם. ידוע כי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא 

  המכרז.  

הדרוש על המקצועי והציוד המיומן ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .ה

התאם לדרישות באדם מקצועי ומיומן עובדים וכוח  אני מעסיקמנת לבצע את העבודות נשוא המכרז ו

   .ומסמכיו המכרז
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תתקשר איתי בהסכם, אבצע את העבודות נשוא המכרז  מועצההנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז וה .ו

בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתי, 

  .  המועצלשביעות רצונם המלא של המנהל וה

ערבויות להבטחת התחייבויותיי מכח ההסכם בנוסח ערבות/ מועצההנני מתחייב להפקיד בידי הבנוסף  .ז

 המצ"ב למסמכי המכרז ובסכומים, במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה ובמסמכיו. 

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

  מחייבת אותי. זה,

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

 המכרז. 
  

₪ +  15,000ידוע לי כי ככל שאזכה, התמורה שאהיה זכאי לה מהמועצה תהא תמורה חודשית קבועה בסך  . 4

 . מע"מ

לתת את מלוא השירותים המבוקשים במסגרת מכרז זה תמורה זו נבחנה על ידי ואני מסוגל הנני מצהיר כי 

הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאותבתמורה המוצעת, כשהיא כוללת 

בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות 

 וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.  וכיו"בביטוחים ב, חומרים, כוח אדם, ציוד, כלי רכ

בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר לי מובהר 

שולם מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ייתווסף . לתמורה לרבות הפרשי הצמדה למדד, למחירים המוצעים על ידי

    על ידי המועצה.

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

כל סכום שעליה  עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו לנו

  תהווה תשלום לי.לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי 

, נדרש השירות, למורכבותו, לאופייוהיקף או לצורך בו הם ללא קשר ל הנקבעהתמורה כי  יידוע ומוסכם על . 5

, למשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו דחיפותולמידת 

  .נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"ב

בנוסח מסמך  )שקלים חדשים אלפיםחמשת (₪  0005,בסכום של חתומה "ב ערבות הבטחת קיום הצעתי מצל . 6

 .28.6.2022 בתוקף עד ליום, למסמכי המכרז) 1ה(

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

 :הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

 .כדיןה כשהוא חתום ולהחזירו למועצ חוזהלחתום על ה .א

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת רבות עלהמציא לכם  .ב

להבטחת ביצוע העבודות , 1981- לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

בהתאם למסמכי המכרז ו 2בנוסח מסמך ה'חדשים)  שקליםעשרת אלפים (₪  00010, , בסךנשוא המכרז

  .חוזהל כמפורט בהמחירים לצרכן, הכ למדד הערבות תהיה צמודה .חוזהלדרישות ה

 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. 
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, לעיל 8ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם ר בזאת כי ידוע לי שאם אני מצהי . 8

אאבד את זכותי לביצוע העבודות  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן

לביצוע העבודות  אחר נותן השרותוהמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם 

נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד 

הנני מצהיר כי  שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

התקשרות המועצה עם מציע אחר במקומי. כן הנני  לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב

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.

ם שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף שיידרש עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזי

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 או 

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

  כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  . 9

  . מועצהעל ידי ה ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א

בלו כל האישורים התקציביים תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתק מועצהלא יהיה לבמקרה בו  .ב
ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות על ידי , לא יבוצעו העבודות על פי דיןלביצוע העבודות ו/או ההרשאות 

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

ו/או  רשאית לבטל את  המכרז וכי היא ,כולה או חלקה ,איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא מועצהה .ג
זכאית לפרסם מכרז/ים  מועצההבלעדי. כן ה בהתאם לשיקול דעתהלהחליט על ביצוע חלק מן העבודות, 

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

ייה של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או פוצלה הזכ הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ד
ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי (לרבות הנחה כללית מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל, מכוחו, 

אם ניתנה כזאת על ידי), בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם 
 למחירים אלו.

  
ד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר ימים מהמוע 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .10

אם הצעה זו נחתמה ימים נוספים.  90קפה של הצעתי למשך ויוארך ת מועצהבתנאי המכרז. במידה ותדרוש ה

על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט 

ילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כא

  לחוד.

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור  .11

  דלעיל.

  חתימת המציע:

  

  __________________________________________________  שם המציע:

  

  ברה, שותפות או אחר) נא לפרט:  _________________________תיאורו (אדם, ח

  

  ____________/_____________  ת.ז. / ח.פ:

  __________________________________________________  כתובת:

  __________________________________________________  טלפון: 
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  __________________כתובת דואר אלקטרוני: _____________________

  

  שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

____________________________________________________________  

  

    __________________________________________________  חתימות:

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

  

  _____________________.    אריך:ת

  

  

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

  

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

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

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

  

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

  

  _______________      ________________  

  חתימה          תאריך            
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  )1( 'גמסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
 05/2022מס'  פומבימכרז 

  ני תקווהלניהול מרכז יזמות קהילתי בג

  
  

  סיון קודםיתיאור נטופס 

, הכל ואת תקופת השירותהמציע, באופן שוטף,  אותם ניהל, אשר מהגופים/ חברות דכל אחטופס בנוסח שלהלן יושלם לגבי 

  להזמנה להציע הצעות.  2כאמור בסעיף 

  

  

  : _____________________________________________גוף/ חברהה  . 1

  

  _________________טל' : _______________________:  חברה /גוףאיש קשר אצל ה

  

  _________________________________: השירותהתקופה והמועד של 

  

  : השירותסוג ותיאור . 2

  

  ____________________________________________________________  

  

  ____________________________________________________________  

  

  ____________________________________________________________  

  

  ____________________________________________________________  

  

  

  ________________________________________________שונות   . 5

  

  

  

             ___________________________  
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  מסמך ד'

  ת גני תקווהמועצה מקומי
 05/2022מס'  פומבימכרז 

  לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה

  

  

  חוזה
 _____ ביום  ___________  לחודש ___________  שנתבגני תקווה שנערך ונחתם 

  
  

  המועצה המקומית גני תקווה    בין:

  גני תקווה  48מרחוב הגליל       

  מצד אחד            )"המועצה" -(להלן       

  
              לבין:

          ת.ז. / ח.פ.:      

          כתובת:       

        נייד:        טל':       

  ")"נותן השרות  -(להלן 

  מצד שני               

  

ניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה למתן שירותי לקבלת הצעות  05/2022והמועצה פרסמה מכרז   הואיל
  )."השירות" או "השירותים"(להלן: המכרז כמפורט במסמכי 

כזוכה עפ"י  נותן השירותעיון בהמלצת ועדת המכרזים החליט ראש המועצה לקבוע את ולאחר   והואיל
  ;המכרז

מתמחה במתן השירות והציג עצמו כבעל הכישורים, היכולת, הידע והמיומנות ונותן השירות   והואיל
  המתאימים לביצוע השירות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

יניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע לשירות שלא במסגרת יחסי וברצון הצדדים לקבוע ב  והואיל
  ;נותן השירותהעבודה הנהוגים בין עובד ומעביד אלא על בסיס מתן שירות קבלני על ידי 

  :אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

  המבוא .1

  המבוא והנספחים  להסכם זה מהווים  חלק בלתי נפרד מן ההסכם. .1.1

  עיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.כותרות הס .1.2

  ומהות השרות נושא ההתקשרות .2

 14ניהול והפעלה של מרכז יזמות קהילתי במבנה המצוי ברח' דרך הים נותן השירות יתן שירותי  .2.1

את "), ואספקת כל השירותים הכרוכים בניהול והפעלה של המרכז וזאת בהתאם להורהמרכז(להלן:"

 )."השירותים"על נספחיהם (להלן: מסמכי המכרז
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עפ"י תכנית עבודה שאושרה על ידי המועצה או מי שהמועצה תמנה  מנהל המרכז יבצע את השירותים .2.2

לצורך זה. מדובר בשירותי ניהול והפעלה של מרכז יזמות לרבות ביצוע כל הפעולות הכרוכות בניהול 

 מרכז היזמות לרבות הפעולות הבאות:

 ל יומי של המרכז ותחזוקתו השוטפת.ניהו .2.2.1

 זמינות טלפונית בכל שעות הפעילות של המרכז למשתמשים ולנציגי המועצה. .2.2.2

 מתן מענה לפניות המשתמשים במרכז וטיפול בצורכי המשתמשים. .2.2.3

 מעקב אחר תשלומים ודיווח שוטף למועצה.  .2.2.4

 במקום.פיתוח תכנית עבודה שנתית למרכז, לרבות קורסים ו/או הרצאות שיועברו  .2.2.5

 ומקצועי של סטארטפים ויזמים מתחילים הנמצאים במרכז היזמות.ליווי ראשוני  .2.2.6

 שיווק המרכז וניהול אתר האינטרנט של מרכז היזמות. .2.2.7

 בניית קהילת יזמים מקומית במרכז בפרט וביישוב בכלל. .2.2.8

קידום שיתופי פעולה עם מרכזים טכנולוגיים, מוסדות לימוד, קרנות, ארגונים ומשרדי  .2.2.9

 ה רלוונטיים.ממשל

 ייזום וקידום פרוייקטים אל מול המועצה.  .2.2.10

 מתן דו"חות חודשיים שוטפים אודות הפעילות במרכז. .2.2.11

בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק ו כללי בסעיף זה הינ* יובהר כי פירוט הפעולות כמובא 

אחרת כאמור באיזה  חסותיתה התיי. היהמכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת באיזה ממסמכי 

 ., תחייב ההוראה האחרת והמפורטתהמכרזממסמכי 

. יובהר כי 16:00עד  6:00, ובימי ו' בין השעות 24:00עד  6:00ה' בין השעות -המרכז יהיה פתוח בימים א' .2.3

 שעות פעילות המרכז נתונות לשינוי בהתאם להחלטת המועצה.

ורך, בין היתר לצורכי תיאום ודווח וזאת בנוסף יקיים פגישות עבודה עם המנהל לפי הצ נותן השירות .2.4

 לדיווחים שוטפים שיתבצעו באמצעות הטלפון, פקסימיליה, דוא"ל ובדרכים נוספות. 

בכל עת בבקשת הבהרות והשלמות לדוחות ו/או לנתונים  נותן השירותהמנהל יהיה רשאי לפנות אל  .2.5

 .ספקם למועצה בתוך זמן סבירמתחייב ל  נותן השירותשימסור לידו במסגרת מתן השירות, ו

המועצה תשתף פעולה עם נותן השירות ותמסור לו כל מידע הדרוש לו לצורך אספקת השירותים על פי  .2.6

 חוזה זה וכן תנחה את עובדיה לשתף פעולה עם מנהל המרכז לצורך ביצוע עבודתו.

, על כל ממצא או נותן השירות ידאג לעדכן באופן שוטף ובכתב את המועצה ו/או מי שימונה מטעמה .2.7

ויספק את השירותים על פי תכנית במועצה אירוע שנתגלו ועל כל נהלים ותכניות הדרושים לניהול המרכז 

 .העבודה והנחיות המועצה

  נותן השירותהצהרת  .3

  מצהיר בזאת ומתחייב כדלקמן: נותן השירות

מומחיות, כוח  סיון,ינידע, אמצעים,  א בעלווכי ה וא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלוכי ה .3.1

ויבצען המפורטות בהסכם  ולביצוע התחייבויותיהאדם המתאים, היכולת המקצועית והציוד הנדרשים, 

 .גבוהה לשביעות רצונה המלא של המועצה ובמלוא כושרו ומרצוברמה 
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ל יש בידיו את כל התעודות וההכשרות הדרושות על פי כל דין מטעם כל הרשויות המוסמכות לרבות עכי  .3.2

פי החוק לצורך אספקת שירותי ניהול והפעלת מרכז יזמות ואספקת כל השירותים והוא מתחייב כי הם 

 ימשיכו ויעמדו בתוקף במשך כל תוקפו של חוזה זה. 

נותן השירות ימסור למועצה עד וכתנאי לתחילת הענקת השירותים על ידו את כל האישורים ו/או 

על פי דרישות הרשויות המוסמכות ובכלל זה תעודות, אישורים התעודות הנדרשים  על פי כל דין ו/או 

 והכשרות שעבר מנהל המרכז לביצוע העבודות.

אין כל מניעה על פי למיטב ידיעתו, ו ,כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה .3.3

 כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

ולא נעשו פעולות ו/או בקשר עם מחויבויותיו נשוא הסכם זה יעה משפטית שהיא כי לא תלויה נגדו כל תב .3.4

  .קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם

ישא בכל התוצאות הנובעות מנזק אשר יגרם יכי הינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שלו ושל עובדיו ו .3.5

  וע הייעוץ לפי הסכם זה.מהתרשלות בביצ

 מזמן לזמן. ושיינתנו להמנהל של ו ו/או הוראותי ולפעול בהתאם להנחיותי .3.6

 כי הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק.  .3.7

מעביד ו/או יחסי שליחות -שאין בינו ו/או מי מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה יחסי עובדכי ידוע לו  .3.8

ינם מוסמכים להתקשר ולהתחייב בשם המועצה ו/או מי מטעמה, אלא אם כן וכי הוא ו/או מי מטעמו א

 יקבלו לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל ענין וענין בנפרד. 

לבצע את השרות בהתאם להוראות כל דין, הוראה, תקן, כלל, תקנה, תקנון, נוהל וכיו"ב, כי הינו מתחייב  .3.9

 ותוך שמירה והקפדה על טוהר המידות. 

  ת והתחייבויותהסבת זכויו .4

לא יהא רשאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או להעביר את ביצוע  נותן השירות

  כלשהו. יההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שליש

 מעביד-היעדר יחסי עובד .5

עצמאי,  קבלןמבצע את שירותיו כלפי המועצה כ נותן השירותמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי  .א

זכאי לכל  נותן השירותהמועצה יחסי עובד ומעביד, ואין נו ו/או מי מעובדיו לבין בי לא מתקיימיםו

שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי תשלום ו/או זכויות 

  ממעבידו.

ו אחרי תחילת תוקפו של הסכם מצהיר ומסכים, כי אם יתבע  מסיבה כלשהי, במועד כלשה נותן השירות .ב

זה, זכויות מכח יחסי עובד מעביד, למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם זה, ואם 

כהעסקת עובד וכי חלים עליה ועל העסקתו  נותן השירותייקבע כתוצאה מכך כי רואים את העסקת 

כי  נותן השירותמוצהר על ידי הדינים והתנאים של עובד, הרי מוסכם ומותנה בזאת בין הצדדים ו

התשלומים שינתנו לו כעובד בגין מתן השירותים בהתאם להסכם זה, יחושבו על פי הקבוע לעניין זה לגבי 

עובדי המועצה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושבו 

ם החלים על עובדים מסוג זה או מסוג התשלומים בהתאם לקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציי

 דומה או בהעדר הסכם כאמור, לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין.

יום מהמועד בו ייקבע כי היה או  30מתחייב להשיב למועצה תוך  נותן השירותבמקרה של תביעה כאמור,  . ג

עובד שכיר של המועצה את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמועצה במשך כל התקופה שעד  והינ

כעובד שכיר, בהתאם לאמור לעיל, לרבות את המע"מ  ויתה משולמת לילאותו מועד מעבר למשכורת שה

  .נותן השרותכ ועל בסיס ההנחה המוסכמת כי הגיש את שירותי וששולם ל
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מתחייב לשפות את המועצה על כל סכום בו תחויב לכל גורם  רותנותן השיבמקרה של תביעה כאמור,  .ד

למועצה כעובד ולא כקבלן עצמאי, לרבות תשלומים למוסד  וכתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותי

פצה את המועצה בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטית שתהיה ילביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן 

 כעובד או הוצאה הנובעת ממנה. הה בכרוכה בדרישה או תביעה להכר

הא חייב בהשבתו כאמור לעיל ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה י נותן השירותכל סכום עודף ש .ה

 עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו למועצה.

לנותן אלו כנגד כל סכום שיגיע  המועצה תהא זכאית לקזז סכומים עודפיםבמקרה של תביעה כאמור,  .ו

 מהמועצה עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית. השרות

הוא מתחייב בכל עת למלא אחר הוראות כל חוק  ,מעסיק עובדיםשנותן השירות ככל  - העסקת עובדים  .ז

לומים או דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים על ידו ו/או מטעמו, לרבות תשלום כל התש

ידי מעביד וניכוי כל התשלומים שהמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו ו/או - הסוציאליים המשולמים על

כל תשלום עבור דמי חופשה וכיוצ"ב וניכוי תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכיוצ"ב. כל חבות מכח דין 

נותן עצה, תחול על המבצע שירותים עבור המונותן השירות כלשהו המקנה זכות כלשהי לעובד של 

  בלבד. השירות 

  תקופת ההסכם וסיומו  .6

 יסתיים ביום _________.___ ו__החל מיום ___לשנה אחת,  הסכם זה יעמוד בתוקפו .א

נותן שהחודשים הראשונים לאחר חתימת ההסכם יהיו תקופת ניסיון, ובמהלכם, ככל  6על אף האמור לעיל,  .ב

 נותן השירות, תהא המועצה רשאית לסיים את ההסכם עם לא יעמוד בהתחייבויותיו מכח המכרז השירות

אשר הוכרז ככשיר שני בהתאם להוראות המכרז ו/או  נותן השירותיום ולהתקשר עם  14בהודעה מראש בת 

 לפרסם מכרז חדש ו/או לנהוג בכל דרך אחרת העומדת לה לפי כל דין.

של שנה או חלק  כם לתקופות נוספותלהאריך את ההס , על פי שיקול דעתה הבלעדי,המועצה תהא רשאית .ג

  שנים. 5ממנה בכל פעם, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללות לא תעלה על 

לעיל, המועצה רשאית בכל עת עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי   ב-ו למרות האמור בס"ק איובהר, כי  .ד

אה להפסיק השירות וזאת לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב ובה הור נותן השירותלהפסיק את שירותי 

את התמורה המגיעה לו  לנותן השרות, תשלם המועצה נותן השירותימים. הופסקו שירותי  30בהתראה של 

  בגין השירות שסופק לה עד מועד הפסקת השירות.

עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה, בין אם בשל ביטולו כאמור לעיל ובין אם בשל סיום תוקפו או  .ה

ייבים הצדדים למסור הדדית, תוך פרק זמן סביר, את כל המידע אשר הצטבר אצלם  בתקופת הפרתו, מתח

 מתן השירותים על פי הסכם זה.

 התמורה  .7

הקבועות בהסכם  נותן השירותבכפוף לקיומה של הזמנה תקציבית מאושרת ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות  .א

 15,000בסך תמורה  לנותן השרותשלם המועצה זה ובהתאם לכל דין, לרבות המצאת חשבונית מס כדין, ת

 ש"ח לחודש + מע"מ.

, והיא תמורה סופית ומוחלטת בגין קבלת השירותמובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל מהווה  .ב

, אשר ישולמו לנותן השירות לצורך קבלת השירות נותן השירות כוללת את כל התשלומים מכל מין וסוג שהוא

 התייקרויות. , כולל תוספת בגין לתוספת כל שהיאלא יהיה זכאי 

ידו בפועל - אחת לחודש, יגיש נותן השירות למועצה חשבון כספי מפורט בשני עותקים בגין השירות שניתן על .ג

 ). החשבון החודשי -במהלך החודש האחרון  (להלן 
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 45: עד שוטף + בתנאי תשלום -ידי המועצה לאחר אישור החשבון - התמורה תשולם לנותן השירות על .ד

ידי המועצה. המועצה תהא רשאית לאשר את -, מיום אישור החשבון על(שוטף=חודש קבלת החשבון)

החשבונית בשלמותה או בחלקה או שלא לאשרה בשלמותה או בחלקה, הכל כפי שתמצא לנכון בהתאם 

 לנסיבות העניין.

 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום. .ה

 ל תשלום לנותן השירות ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. כ .ו

יובהר, ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .ז

  . 1976- תשל"ו 

 הוצאות .8

ורות הקשמכל מין וסוג שהוא,  שא בכל הוצאותיויי נותן השירותהתמורה הינה מלאה וסופית.  מוסכם בזאת כי

לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות נסיעה, רכב, טלפונים והוצאות משרדיות.  עם ביצוע הסכם זה

  לא יבוא בדרישה לשינוי ו/או לתוספת תשלום על התמורה. נותן השירות

ניה מכל לכל פיצוי ו/או שפוי בגין סיום ההסכם בתוך תקופת ההסכם או לפ נותן השירותכמו כן לא יהיה זכאי 

  סיבה שהיא, אף אם הופסקה העבודה ע"י המועצה.

 שמירת סודיות .9

  :מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כי הוא ומי מעובדיו כדלקמן נותן השירות

בסוד כל ידע ו/או מידע של המועצה, אשר נמסרו להם ו/או ימסרו להם על ידי המועצה ו/או מי לשמור  .9.1

גיעו ו/או יגיעו לידיהם ו/או לידיעתם עקב ובמהלך ביצוע פעילותם מטעמה ו/או בעבורה ו/או אשר ה

בעבור המועצה, והם מתחייבים לא להשתמש בהם ו/או להעבירם ו/או לכלותם ו/או לפרסמם, כולם או 

 מקצתם בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל.

תושביה או כל פרט הקשור אליהם,  לא ימסרו פרטים כלשהם על עבודת המועצה, רשימת עובדיה ו/או .9.2

 לרבות באשר לתכניותיה, ציודה ועסקיה לכל גוף ו/או כל אדם.

 ועובדיו גם לאחר תום תוקפו של חוזה זה.  נותן השירותמוצהר בזה כי האמור לעיל יחול על  .9.3

 לנזקים  נותן השירותאחריות  . 10

, בין אם ובין ברכוש שיגרם לכל אדם ן בגוףבלעדית לכל נזק; אבדן; פגיעה, בייהא אחראי  נותן השירות . 10.1

ו/או מי  נותן השירותהוא עובד המועצה ובין אם לאו, שיגרמו עקב מעשיו ו/או מחדליו הרשלניים של 

 מטעמו במתן שירותים לפי הסכם זה. 

למען הסר ספק המועצה לא תהא אחראית לכל נזק; אבדן או פגיעה שיגרמו כתוצאה ממעשיו ו/או  . 10.2

 ו/או מי מטעמו במתן שירותים לפי הסכם זה.  נותן השירותשל מחדליו הרשלניים 

יפצה וישפה את המועצה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו  נותן השירות . 10.3

  (א). 11כאמור בסעיף 

  ביטוח  . 11

וך כי יער נותן השירותעל פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מצהיר  נותן השירותמבלי לגרוע מאחריות  . 11.1

ויקיים ביטוחים מתאימים שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום 

 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. למסמך ו'ביטוחים בהתאם 
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אין בעריכת הביטוחים ו/או באי עריכתם כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה  . 11.2

 נותן השירותעל פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  השירות נותןהמוקנים למועצה כנגד 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

א פוטר את המועצה ו/או גופים עירוניים והבאים מטעמה, מכל אחריות וצהיר בזאת כי המ נותן השירות . 11.3

, ובלבד שהפטור ובמסגרת פעילות  נותן השירותלנזק לרכוש, מכל מין וסוג שהוא, אשר משמש את  

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,  ומתחייב כי במידה ויועסקו על יד נותן השירות . 11.4

וודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, י

  . נותן השירותהיעדר ביטוחי קבלני משנה מוטלת על האחריות הבלעדית לקיום ו/או 

  ניגוד עניינים . 12

לא יעסוק במשך כל תקופת עבודתו במסגרת חוזה זה בשום נושא בו עלול להיווצר ניגוד  נותן השירות . 12.1

לבין עבודתו הפרטית. התעורר ספק האם קיים ניגוד אינטרסים כזה  המועצהאינטרסים בין שרותיו עבור 

, לפנות ליועמ"ש למועצה, תוך פירוט העבודות, והיועמ"ש נותן השירותמועצה או או לאו, רשאית ה

  יחליט בדבר. החלטת היועמ"ש תחייב את הצדדים.

  אם התברר שיש ניגוד של אינטרסים כאמור לעיל, המועצה רשאית לבטל חוזה זה בכל עת. . 12.2

   ערבות לביצוע החוזה . 13

 מועצהל נותן השירות, כולן או מקצתן, מוסר החוזה בתקופת להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה . 13.1

חברת ביטוח ישראלית שברשותה מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת  חתימת החוזה, ערבותטרם ב

 בסכום של ,צמודה ,1981-רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

) למסמכי 2בנוסח מסמך ה("), הערבות(להלן: " )ם חדשיםשקליעשרת אלפים (במילים:  ש"ח 10,000

 .מועצהלהנחת דעתו של גזבר ההמכרז, 

גם כערבות  ושמשי ותת האמוריו. הערבונותן השירותעל  תחולנהההוצאות הכרוכות במתן הערבות  . 13.2

  מועצה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. להשיב לידי ה נותן השירותלהתחייבות 

ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  נותן השירותכדלעיל אינו פוטר את הערבות מובהר בזאת, כי מתן  . 13.3

ערבות, כולה או חלקה, על העפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של  מועצהכלפי ה

כן כל סעדים כל נזקים והפסדים נוספים ו נותן השירותמ, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מועצהידי ה

  נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

תהא רשאית לחלט  מועצהישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש וה מועצהסכום הערבות שנגבה על ידי ה .א

לקנינה הגמור את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 

או  מועצהאו ראש ה מועצהזכות כלשהי לבוא כלפי ה ותן השרותלנמבלי שתהא  מועצהשל הוהמוחלט 

על פי  מועצהבטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של ה מועצהגזבר ה

  החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. 

ית המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכז הערבות תהיה צמודה למדד .ב

החתימה על הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה

 . החוזה

מיד עם קבלת ההודעה על הארכת  נותן השירותלהאריך את תקופת ההסכם, ידאג  מועצההחליטה ה .ג

 נומיתערבות אוטוההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת, או לחלופין יפקיד 

למסמכי  2אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת, בנוסח המפורט במסמך ה' כום זההבס חדשה

 המכרז.  



- 23  -  

  
  
23 

 

 הפרה יסודית של ההסכם  . 14

מסעיפי הסכם זה הינם תנאים עיקריים (על כל סעיפיהם הקטנים)  13, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 3סעיפים  . 14.1

חשב להפרה יסודית של ההסכם המזכה שהפרתם, אחד מהם או חלק של אחד מהם ו/או חלק מהם, ת

, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי את הצד הנפגע בביטולו

 מסמכי ההסכם ועל פי כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את  . 14.2

 מוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: המועצה בכל הזכויות ה

כאשר התברר למועצה כי לנותן השרות אין את כל האישורים והתעודות בתוקף הנדרשים  .14.2.1

לצורך אספקת השירותים, לרבות כאשר הרשיונות שהיו בידיו בוטלו או פקעו ולא מתקיימים 

  בנותן השירות התנאים הקבועים בהסכם/במרכז.

סב את ביצוע הנותן השירות הפסיק לספק את השירותים בעצמו ו/או כאשר נותן השירות  .14.2.2

 ההסכם ו/או חלקו לאחר ללא הסכמת המועצה מראש ובכתב.

 כאשר נותן השירות, יורשע בפס"ד בעבירה שיש עמה קלון.  .14.2.3

יטת רגל אם תוגש כנגד נותן השירות בקשה למינוי נאמן, או כונס נכסים, להסדר נושים או לפש .14.2.4

 .  30או להקפאת הליכים והבקשה לא הוסרה תוך 

אם יוצא כנגד נותן השירות צו כינוס נכסים, צו פירוק חברה  או ימונה לו כונס נכסים זמני, או  .14.2.5

מי מטעם נותן השירות הרשום כמבצעי העבודה חו"ח נפטר או נעשו בלתי כשירים לפעולה 

 מהנדס.  משפטית או נמחק או הותלה רישומם כאדריכל/ 

 ימים.    30אם יוטל עיקול על נכסי נותן השירות , או חלק מהם והעיקול לא הוסר תוך  .14.2.6

  כשיש בידי המועצה הוכחות לכאורה כי מנהל המרכז הפר אמונים כלפי המועצה.  .14.2.7

כשנותן השירות הפר התחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה  .14.2.8

 כך המועצה בהתראה ששלחה לו מראש ובכתב. תוך המועד שקבעה ל

עשו שימוש במידע אשר הועבר אליהם מתוקף הסכם זה  וו/או מי מטעמ נותן השירות .14.2.9

 נשוא הסכם זה. נותן השירותלצרכיהם הפרטיים ו/או לכל צורך שאינו קשור לשירותי 

שוחד, או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  נותן השירותהוכח להנחת דעתה של המועצה כי  . 14.2.10

 מענק דורון או טובת הנאה כלשהי  בהקשר להסכם זה או ביצועו.

תנה בקשר עם ישנ נותן השירותהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה מהותית של  . 14.2.11

לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי  נותן השירותחתימת הסכם זה אינה נכונה או ש

 להשפיע על ההתקשרות עמו.

כאמור לעיל, יהיה נותן השירות זכאי לקבל את התמורה הכספית המגיעה לו  במקרה של הפסקת ההסכם . 14.3

ידו עד למועד הפסקת ההסכם, וזאת בניכוי כל הנזקים, ההוצאות -בגין העבודה אשר בוצעה על

והפיצויים המגיעים למועצה בגין הפסקת ההסכם כאמור. מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת 

רות תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המועצה בקשר עם הפסקת הנ"ל, לא תהיה לנותן השי

  פעולתו על פי הסכם זה או הנובע ממנה.  

 זכות קיזוז . 15

המועצה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ממנה להיוועץ על פי הסכם זה ובין ממקור אחר,  כל חוב, בין 

ועניין, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות  קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בגין כל דבר
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או חבות אחרת על פי כל דין, לרבות כל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו למועצה ו/או סכום שעל המועצה לשאת בו 

ו/או עובדיו ו/או כל סכום אשר המועצה  נותן השירותמחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי 

לם ו/או שעשוי להגיע לה על פי הסכם זה ו/או בגין כל הסכם ו/או מקור אחר עקב ו/או בקשר ו/או תידרש לש

  .נותן השירותבגין ההסכם או הפרתו על ידי 

 זכויות בשירותים . 16

מען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הנתונים ברשימות, בדיסקטים או בתיקים, התרשימים, המסמכים ל . 16.1

מהמועצה, ו/או שהגיע ו/או שיגיע לשליטתו ו/או לחזקתו עקב  ן השירותנותוכל חומר שקיבל ו/או יקבל 

המידע הגולמי"), הינם קניינה של המועצה וכל הזכויות בהם "ובמהלך עבודתו עם המועצה (להלן : 

 שמורות לה וכן כי המסמכים וכל החומר כמפורט לעיל יועברו למועצה מיד עם דרישתה.

ותים מכל מן וסוג שהוא הם רכושה הבלעדי של המועצה. תכניות ו/או מוסכם בזה, כי כל הזכויות בשיר . 16.2

מתחייב למסור  נותן השירותעבור המועצה יהיו רכוש המועצה.  נותן השירותמסמכים שיוכנו ע"י 

למועצה את כל התיעוד המצוי בידיו לגבי פעילותו עבור המועצה, את תכניות המקור ואת כל המסמכים, 

הנמצא בידו בקשר לחוזה זה בכל עת שיידרש. המועצה רשאית להשתמש בכל  ההסברים וכל מידע אחר

והמועצה רשאית  נותן השירותזמן כראות עיניה בחומר ובכל ידיעה מסמך או פרטים אחרים שנמסרו ע"י 

לפרסם או למסור חומר, כולו או מקצתו למי שתמצא לנכון בכל דרך שתראה בעיניה הכל לפי שיקול 

  .נותן השירותבקבלת הסכמת דעתה וללא צורך 

לא יפרסם, ימכור ו/או יסחור ו/או יבצע כל פעילות עסקית בדרך כלשהי באמצעותו או  נותן השירות . 16.3

באמצעות אחר, בשירותים, בתפוקותיהם או בפרטים וחלקים מהם אלא לאחר קבלת אשור הממונה 

  בכתב ומראש.

תהיה כל זכות עכבון מכל מין וסוג שהוא לגבי כן מוסכם ומוצהר כי להיוועץ ו/או למי מטעמו אין ולא  . 16.4

הכספים, התוכנה, הנתונים, המסמכים, מאגרי המידע תוצרי מתן השירותים וכיו"ב, הקשורים 

לשירותים, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות 

 כזו.

 ויתור על סעדים מניעתיים  . 17

ו/או מי מטעמו לא ינקטו נגד המועצה ונגד כל אחד מטעמה או הנותן להם שירותים בקשר עם  נותן השירות

העבודה, בכל הליך משפטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום 

כאים כלפי המועצה, ו/או מי מטעמו ז נותן השירותו/או בהמשך ביצוע השירותים. הסעדים היחידים להם יהיו 

  אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.

  פיקוח . 18

רות וטיבו תהיינה סופיות י, והחלטות המנהל בנושא השמי מטעמו ו/אולמנהל נותן השירות יהא כפוף  . 18.1

 ומכריעות. 

ות וכיו"ב, ונותן המנהל ינחה את נותן השירות בכל הקשור למתן השירות, סדר עדיפויות, מועד מתן השיר . 18.2

  פי הנחיות המנהל. -השירות יפעל על

  ישוב סכסוכים ומחלוקות . 19

הזכות לבחור בדרך בה יוכרע הסכסוך מבין למועצה הא תבכל מחלוקת או סכסוך שיתגלעו בין הצדדים,  . 19.1

 ודיע על כך בכתב לנותן השירות.תהדרכים הקיימות בדין, ובלבד ש

בודה, אין ולא תהא סכמות עניינית בכל מחלוקת או סכסוך בין בנוסף לאמור לעיל, מוסכם כי לביה"ד לע . 19.2

  בגין או מכוח הסכם זה.למועצה נותן השירות 

  כללי . 20
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הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו ובא במקום כל התקשרות קודמת בנוגע לשירותים נשוא הסכם  . 20.1

כתב ונחתם על ידי שני כל שינוי ו/או תיקון של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף, אם נעשה בזה. 

 הצדדים.

או על  הימנעות או שיהוי של המועצה במימוש זכויותיה על פי הסכם זהארכה, מחדל, שום ויתור, הנחה,  . 20.2

 .ובמפורש  לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב פי כל דין 

לצד האחר על  כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע בכותרת ההסכם, כל הודעה שתשלח בדואר רשום . 20.3

ימים ממועד מסירתה למשרד הדואר, ואם נמסרה ביד  3פי כתובתו כאמור, תחשב כאילו נתקבלה בתום 

 בעת מסירתה. -

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

 
_______________                                                            _________________  

  נותן השירות                     המועצה    
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 ) 1( המסמך 
      

  ולהבטחת הצעת המציע ערבות להשתתפות במכרזנוסח 

 
 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 
 לכבוד 

 המועצה המקומית גני תקווה
 

 נ.,ג.א.
 

                   

 _____________הנדון : ערבות מס'___
  

         
של ") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל המבקשבקשת ____________ (ולהלן "על פי 

מס'  פומבי) שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז "סכום הערבות") (להלן: שקלים חדשיםאלפים חמשת (₪  0005,
  . ווהלניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תק 05/2022

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

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

  רונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. שפורסם לאח
 

ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם המועצה דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש ממועד  ימי עסקים 5תוך 
החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

  חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. דרישתכם ומבלי שתהיו 
  

  חר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ולא ______________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום

  

  ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.

  

  ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
  

  

 בכבוד רב,                                                                          
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  ) 2(המסמך 

  

  

   ערבות לקיום החוזהנוסח 

  

  תאריך ___/__/__                                                                   

 לכבוד 
 המועצה המקומית גני תקווה

  

  נ.,ג.א.

  

                      

  ________________ ערבות מס':  הנדון

  

  

 שלאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל  )"המבקש" :על פי בקשת ____________ (להלן

להבטחת מילוי התחייבויות המבקש שתדרשו  ")סכום הערבות" :להלן() חדשים שקליםאלפים  עשרת(  ₪ 00010,

  .לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה 05/2022מס' פומבי מכרז מכח חוזה עם בקשר ולתקופת הבדק 

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

  

  . החתימה על החוזהועד המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במ

  

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

  

ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם המועצה דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש ימי עסקים ממועד  5תוך 

ספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתו

  דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

  

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה 

  ומבוטלת. 

  

  צה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המוע

  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                       
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  מסמך ו'
  מועצה מקומית גני תקווה

 05/2022מס'  פומבימכרז 
  קהילתי בגני תקווהלניהול מרכז יזמות 

  
  נספח ביטוח

  לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

  ______________________________ –" המבוטח"
ו/או חברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם המועצה המקומית גני תקווה  –" מבקש האישור"

  . ו/או עובדיהם ומנהליהם "
  .מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה ניוהלשירותי  –" השירותים"

לערוך ולקיים,  המבוטחפי כל דין, על - פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות   . 1
כל עוד , ולעניין ביטוח אחריות מקצועית השירותיםאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה  7נוספת של  ולכל הפחות לתקופהקיימת לו אחריות לפי דין 
 ").המבוטחביטוחי להלן (להלן: " 0את הביטוחים המפורטים בסעיף 

 ני מועד תחילת השירותיםימים לפ 7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על   . 2
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי או 

(להלן:  2019-1-6, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון המבוטחמבטח 
 "). המבוטחאישור ביטוחי "

אישור ביטוחי להמציא לידי מבקש האישור את  המבוטח, על המבוטחום תקופת ביטוחי לא יאוחר ממועד ת
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  המבוטח

  לעיל. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.נוספת כמפורט בסעיף 

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

  הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

ועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע במ מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
האפשרות  מנע מהמבוטחתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח מהתחייבויות המבוטח

יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחלעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 
השירותים להתחיל בשירותים  לואו כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר מבקש האישור ו/

  כנדרש. טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח  . 3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות  ות המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבוי המבוטח
להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחבביטוחי 

ידי מבקש האישור להגישה -פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 למבטחים. 

לבצע כל שינוי או  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח תהאישור רשאי מבקש  .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

קתם ו/או באי בדיקתם ו/או , בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיהמבוטחבעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש  בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

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

לגרום  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח וחי המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביט
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לשינוי ביטוחי המבוטח

, הינה בבחינת ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף  .5
פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על טרת את המבוטח, שאינה פוהמבוטחמזערית המוטלת על דרישה 
לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל  למבוטח

הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
 .המבוטח

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח לדעת המבוטחככל ש
. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו יערוך המבוטח, המבוטחלביטוחי 

לוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחויד-משלים שייערך על
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ידי -מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המבוטח לכליורחב שם  המבוטח

הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן  פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת המבוטח  .6
(ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםאו לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

אולם הפטור  לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.), וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר כלי רכב
 ת אדם שגרם לנזק בזדון.כאמור לא יחול לטוב

לדרוש כי יערכו על ידם  עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח בהתקשרות המבוטח  .7
 .ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ותבאמצע

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
  ובין אם לאו.  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח בביטוחי המבוטח

מובהר,   ין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.א
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  המבוטחכי 

ש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקהעצמית
שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד 

  עם דרישתו הראשונה בכתב.

  
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. יובהר 

על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של סתירה  כי
 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. יגברו הוראות הסכם זה.

 

 :המבוטחביטוחי   .8

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  8.1

פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף  פי דין בשל-על המבטח את חבות המבוטח
  כלשהו בקשר עם השירותים.

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש 
  מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב  טח נוסף בפוליסה,לכלול את מבקש האישור כמבוהביטוח יורחב 
  .המבוטחהביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים  8.2

 -וצרים פגומים התש"ם פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למ-על המבטח את חבות המבוטח
  תוך כדי ו/או עקב השירותים.  , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח1980

היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 
  .המבוטחמעובדי  נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מי מהםמחלה כלשהי כי 

  לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח אחריות מקצועית   8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין -על המבטח את חבות המבוטח
  . טעמומו/או מי מהפועלים  טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח

  הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

בשל אחריות ו/או מפקחי ו/או יועצי משנה של מבקש האישור, הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 
, עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטחיהם שעלולה להיות מוטלת על

  המבוטח.ף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי בכפו

, אבדן מסמכים, הוצאת המבוטחהביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי 
י או פיננסי השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספ ,דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות

  וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

ביטוח  חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח 6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי 

  המבוטח.מרמה של  תשלום או

  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000:גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח  .9
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מוותר על כל  וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על  9.1
 .מטעמווהבאים  טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור

יום לאחר משלוח  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי   9.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

ו/או  והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח הפרת תנאי ביטוחי המבוטח  9.3
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. תגרע מזכויות מבקש האישור מנהליו, לאעובדיו ו

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל   9.4
יתומי שגוי כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע ח

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

. חריג רשלנות רבתי (אם 2013היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   9.5
פי חוק חוזה על  קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח

 . 1981 -ביטוח התשמ"א 

אולם הויתור על , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור  9.6
 זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 פיהן. דת החלות על מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיו על המבוטח  9.7

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.  .10
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  )DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור(  אישור קיום ביטוחים

תנאי הפוליסה ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

ח למעט במקרה שבו תנאי וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

  באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

  מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור*

  נדל"ן☐  _________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

  

חריות חלוקה לפי גבולות א

  או סכומי ביטוח

מספר 

  הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

  הפוליסה

ת. 

  תחילה

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום

  ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

  חריגים 

  מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  רכוש 

  

  לא בתוקף            

  )302אחריות צולבת (  ₪    2,000,000          צד ג'

  )304שיפוי (הרחב 

  )307קבלנים וקבלני משנה (

) חברות  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (

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 (

 - טח מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבו

) 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

  )322מבקש האישור מוגדר כצד ג' (

  )328ראשוניות (

  )329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (

  )304הרחב שיפוי (  ₪  20,000,000          אחריות מעבידים

) חברות  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (

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 (

 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

  )319( המבוטח מעובדי
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  כיסויים

  )328ראשוניות (

  לא בתוקף              אחריות המוצר

  )301אבדן מסמכים (  ₪  2,000,000          אחריות מקצועית

  )302אחריות צולבת (

  )301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (

  )304הרחב שיפוי (

) חברות  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (

ך רשותיים ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמ

  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)

 - ף בגין מעשי או מחדלי המבוטח מבוטח נוס

  )321( מבקש האישור

  )325מרמה ואי יושר עובדים (

  )326פגיעה בפרטיות (

  *327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח (

  )328ראשוניות (

  )332חודשים ( 12 -תקופת גילוי 

                אחר

 
  
  

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

  
  

  ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

  השינוי או הביטול.
  

  חתימת האישור

  המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.ללי * באישור ביטוח כ
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  1מסמך ז'
  

  מועצה מקומית גני תקווה
 05/2022מס'  פומבימכרז 

  לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה
  לכבוד 

  גני תקווה מקומיתמועצה 
  
  

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

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

חוק עסקאות גופים (להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
 .לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה 05/2022 מס' פומביה במכרז "), כחלק מהצעציבוריים

  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 הורשענו  .2
") ו/או לפי חוק חוק שכר מינימום(להלן: " 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז  ביותר משתי עבירות לפי חוק

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

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

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .4

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

) לחוק עסקאות 2(א)(1ב2יות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף לחוק שוויון זכו 9הוראות סעיף  )ב
  גופים ציבוריים.

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

     _____________           ____________________  

  חתימת המציע                                     תאריך    

  אישור

_ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ עו"ד_______
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 
מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 

שות תצהיר זה בשמה ומטעמה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה והמוסמך/כת לע
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

                  ___________________  

  מה וחותמת עו"דחתי                                          
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  2מסמך ז'
  
  

  1976- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
  

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

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

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

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

  .1975-מוסף, תשל"ו

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

 מוסף.

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

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

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. תוקף . 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 



   

  מסמך ח'
  

  1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג      
  
  

  ), תשנ"ח] 2. העבדה מסכנת [תיקון: תשל"ב(33

   -המעביד נער באחד מאלה 

  ד להוראות היתר שניתן מכוחן; או בניגו 4א או 2, 2)   בניגוד להוראות סעיפים 1(

  , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5)   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2(

)   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3(

  ; 6בהתאם להוראות סעיף 

  אין להעבידו בה בגילו;  7הקבוע בתקנות לפי סעיף  )   בעבודה, שעל פי4(

) לחוק 2(א)(61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  - , דינו 14)   בניגוד להוראות סעיף 5(

  חוק העונשין). -(להלן  1977- העונשין, התשל"ז

  

  א. העבדה אסורה אחרת [תיקון: תשנ"ח]33

   -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים   ) 1(

  רפואיות; 

, שענינן שעות 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22)   בניגוד להוראות סעיפים 2(

  עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או 2, 2ושלא לפי סעיפים  )   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה3(

  מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

  ) לחוק העונשין.2(א)(61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

  

  



   

  ט'מסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  05/2022מס'  פומבימכרז 

  רכז יזמות קהילתי בגני תקווהלניהול מ
  

  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 או  ,, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד"חבר מועצה
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

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

  ניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות קובע: (א) של ההודעה בדבר כללים למ12כלל 

חבר מועצה או  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  
  )(ב))."5(1-)(ב) ו1(1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

  (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:  174עיף ס

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

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

 :אינני נמנה על אחד מאלה .א

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

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

 .קווהגני תמועצה מקומית בן זוגו של עובד  ) 3

 .גני תקווהמועצה המקומית סוכנו או שותפו של עובד  ) 4

על עשרה אחוזים בהונו או לעיל חלק העולה ) 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  יריות /המועצותת העמצהיר כי ידועים לי הוראות פקודהנני  .ב
לגבי איסור בדין לעיל וכן את ההוראות הקבועות  1בעסקה בין הרשות לבין חבר מועצה כאמור בסעיף 

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

על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא המועצה לביטול על ידי ניתן יהיה לעיל, החוזה 
 .חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלההמועצה תהיה 

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

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

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

  

 תאריך: _________  ציע: _______________חתימת המ  : ___________________ ציעשם המ
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  'ימסמך 

  מועצה מקומית גני תקווה
  05/2022מס'  פומבימכרז 

  לניהול מרכז יזמות קהילתי בגני תקווה
  

  תצהיר בדבר אי תיאום
  

_________________ מס ת"ז ____________ , המציע* / העובד אצל המציע* אני הח"מ ________

  :מצהיר בזה _____________/ בתאגיד* ____________________ (להלן: "המציע")

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

הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  ,המחירים אשר מופיעים בהצעה זוהצעת המחיר/ .2
  .או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

במסגרת לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  ,המחירים המופיעים בהצעה זוהצעת המחיר/ .3
  .זהבמסגרת מכרז או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות מכרז זה 

  .יע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זההמצ .4

במסגרת המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .5
  מכרז זה.

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

מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מכרז זה,  במסגרתהמציע ת הצע .7
  .מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

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

  

                    

  חתימת המציע                   תאריך      

  

  אישור עו"ד

אשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. מאני הח"מ ______________, עו"ד, 

_____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

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

_____________  

  ו"דע                  

  

 
  


