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 :התנאים הכלליים 
 : רשימת נספחים

 וזכויות חתימה;תאגיד :     אישור רישום 1נספח מס' 

  ;ירותיםיספק השובדבר הנציג ש  קודם סיוןיתצהיר בדבר נ :2ס' נספח מ

 אישור בדבר אספקת שירותים מטעם רשות מקומית ו/או מוסד ציבורי;  א': 2נספח 

 תצהיר הנציג בדבר ניסיון קודם; ב': 2נספח 

 עדר הרשעה;יתצהיר בדבר ה :3נספח מס' 

 חבר מועצת עיר;עדר קרבה לעובד עירייה ו/או יהצהרה בדבר ה :4 נספח מס'

 ;עדר חשש לניגוד ענייניםיבר הבדו מכרז תצהיר אי תיאום : 5נספח מס' 

 ;שמירה על זכויות עובדיםתצהיר  :6נספח מס' 

חוק עסקאות   "יעפ – וחוק שכר מינימום חוק עובדים זרים –תצהיר המשתתף  :7נספח מס' 
 ; גופים ציבוריים

 . בחוק עסקאות גופים ציבוריים;1ב2ס'  – לםהו ייצוג – המשתתף תצהיר      :8' מס נספח

 הצהרה מטעם המשתתף;   :9 ס'פח מסנ

 טופס הצעת המחיר; :  10נספח מס' 

 : טופס הסכמה להיבחר כ"זוכה נוסף";'א10נספח מס' 

 ההסכם : :11נספח מס' 

 ;השירותיםמפרט   - א' נספח     
 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;   - ' ב נספח

 ; סודיות על טופס התחייבות שמירה - ' גנספח 
 לשמירה על סודיות;ספק מטעם ה  הבא יבותתחיה - 'דנספח 
 . דרישות אבטחת מידע מספקי שירות -נספח 

 
 ( ייקראו להלן:פחיוכל המסמכים המפורטים לעיל )כולל התנאים הכלליים, ההסכם ונס

 
   "מסמכי מכרז". 
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 תנאים כלליים 

 כללי  .1
 

"   מעלה אדומיםעיריית   מנהל/ת    ישירות   תפקאס ל  יהםתמציעים להציע הצעו"(, מזמינה  העירייה )להלן: 
הכל בהתאם   , השונות יהמחלקות ו  תאגידיה, מעלה אדומיםעבור עיריית , , בהתאם לדרישת העירייהדיגיטל

במס המפורטים  מס'  מכי  לתנאים  כנספח  המצורף  בהסכם,  לרבות  ונספחיו,  המכרז    11המכרז  במסמכי 
 "(; השירותים)להלן: "

  
הבלעדי,  העירייה דעתה  לשיקול  שלבהתחשב  לרבות    ,בהתאם  בהצעת    בניסיונו  בתקציבה,  המשתתף, 

בין  או שתפצלם  המחיר, תקבע את הזוכה במכרז לביצוע השירותים, כולם או חלקם, או שתבצעם בשלבים,  
להתקשר עם זוכה אחד   העירייה תעדיף)  לאחר כריתת ההסכםבין  ובין טרם כריתת ההסכם  ,  יםהמשתתפ

 . (מכרז זהב

 

 ים השירותים הנדרש 1.1
 

זה  מורא ל  פוףכב   את   ולספק  במלואן   ההסכם  הוראות  את  לבצע  המשתתף  מתחייב,  ובנספחיו  במכרז 
יסופקו  ,  המכרז  ובמסמכי  לעיל  מור הא  מן  לגרוע  מבלי.  ותקציבה  הרשות  לצרכי   בהתאם ,  השירותים

 :, בתמציתלהלן  מפורטים, כשירות
 

 : אחריות על .1.1.1

יישו   • ועל  הרשות  של  הדיגיטלית  האסטרטגיה  והגיבוש  שלמטם  דיגיטליים  פתרונו  עה  ת 
ושדרוג   ייעול  ושיאפשרו  השירות  ארגוניים  תאיכות  פנים  הרשות   ליעולהליכים    עבודת 

 . המקומית

ר • להעלאת  דיגיטליים  ושירותים  מידע  בעלי  הנגשת  )תושבים,  הרשות  לקוחות  כלל  ווחת 
 . עסקים, יזמים, עובדים, מבקרים וכד'(

ברשות במהלך שנה זו  דיגיטל  קידום הביל את  ך שיותי, כות הדיגיטלי הרשוהובלת וגיבוש הצו  •
 . במידה ויוחלט כך ולאחריה

 
 עבודת מנהל/ת הדיגיטל תכלול בין היתר את המשימות הבאות: .1.1.2

 
 . שנתית לתחום הדיגיטל-תכנית עבודה שנתית ורבהובלה וסיוע לצוות הדיגיטלי בגיבוש של  .א
ל .ב מנחים  וקווים  סטנדרטים  תהליהגדרת  של  וליישום  עבודהתכנון  ושירותים    כי  פנימיים 

 . ל הרשותוניים שחיצ
להטמעת   .ג הזדמנויות  וזיהוי  הדיגיטל  בעולם  מתקדמים  ויישומים  מגמות  אחר  ומעקב  לימוד 

עדי הרשות )שיפור השירות ללקוחות הרשות,  פתרונות דיגיטליים בעלי ערך משמעותי בהשגת י
 . (ההכנסות של הרשות וכד'צמצום עלויות תפעוליות, הגדלת סל 

רותים ללקוחות הרשות בהתבסס  ל הרשות ובשיעבודה שהליכי הייזום והובלה של שינויים בת .ד
וטכנולוגיות   השירות  עיצוב  בתחומי  וסטנדרטים  כלים  מתודולוגיות,  של  והטמעה  אימוץ  על 

 . ע מתקדמותמיד
סוף, לרכז ולתעדף  אלניהול הקשר עם כלל המחלקות המקצועיות ועם לקוחות הרשות במטרה   .ה

 . דיגיטליים ירותיםיכים וששל תהל ביקושים לשיפור/פיתוחהדרישות ואת 
הרשות   .ו של  הדיגיטליות  העבודה  ותכניות  הדיגיטלי  החזון  יישום  על  ומעקב    –אחראי  תכלול 

הש העבודה  תכנית  של  והרבביצוע  ובביצוע  -נתית  בהכנת  סיוע  כולל  הדיגיטל,  בתחום  שנתית 
 . ב השקעות ותקציב שוטף(ל תקציב הדיגיטל )תקציתכניות רכש וניהו

ל .ז דיגיטליות    ילכלל בעסיוע  והזדמנויות  יכולות  ניצול  ברשות בהובלת שינויים תוך  התפקידים 
 . וטכנולוגיות

ברשות .ח הממשלתית  הדיגיטלית  המדיניות  בהטמעת  תשתיות  סיוע  הפעולה,  עקרונות  לרבות   ,
 ומשרד הפנים.יגיטלית, רשות התקשוב רוחביות ודרכי היישום אותן מתווים ישראל ד
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 נדרשים בתפקיד: דיים הה הייחומאפייני העשיי .1.1.3
 . חשיבה יצירתית וחדשנית להובלת שינוי בדפוסי החשיבה והפעולה הארגוניים .א
 .קים ויועצים חיצונייםניהול מספר משתנה ומקביל של פרויקטים, ספ  .ב
 . מקצועיות(-הובלת עבודת מטה כלל ארגונית )חוצה יחידות ארגוניות  .ג
 . רבים ברשות ומחוצה להגורמים טים עם , עבודה ותכלול פרויקופי פעולהיצירת שית  .ד
 .גיוס, ניהול ומימוש תקציבים ממשרדי ממשלה וגורמים נוספים .ה
, יכולת עבודה בצוות, יכולות ניהול גבוהות,  ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה .ו

 . ם מורכביםלה והתמודדות עם אתגרייכולת רתימה והנעה לשיתופי פעו

   

שירות    ל סגורה; העירייה רשאית לדרוש כ  רשימה  ינהא  שלעיל  ם השירותי  רשימת  כי  ובהרי .1.1.4
ו/או בעקיפין ב   ם בהתא,  שפורטו במסמכי המכרז  השירותים   אספקתנוסף הנוגע במישרין 

ובמועד    המשתתףו  .הבלעדי  דעתה  לשיקול  הנ"ל  הנדרשים  השירותים  לספק  מתחייב 
 שיקבע. 

 "(השירותים : "להלן)              

 רותקופת ההתקשת .1.2

 

המצורף  תקהה 1.2.1 ההסכם  ע"פ  תהא  מסשרות  הכלליים  11  'כנספח   )להלן:   לתנאים 
 . "(ותתקופת ההתקשר)להלן:" אחת בלבד (חודשים 12) שנה בת לתקופה , ("ההסכם"

 

בס"ק    1.2.2 האמור  אף  דעתה,    דלעיל,    1.2.1על  שיקול  עפ"י  רשאית,  תקופת  העירייה  להאריך 
)  ההתקשרות אחת  חלק    חודשים(  12בשנה  לבות  רלממנה,  או  הרצון  בהתאם  שביעות 

 . מן חיצוניממאישור תקציב מגורם /קבלתלאו  /ו  העירייה לצרכי ו/או מאספקת השירותים

 

כן  ו  מראש  שייקבעו   וביעדים   הזמנים   בלוח   לעמוד   הזוכה  על כי    ,להלן   יובהר,  ספק  הסר   למען  1.2.3
  י " עפ   ירותיםש ה  כלל   אספקת   מען ל (    "המפקח : "ןלהל)  העירייה  מטעם  ונה הממ   י "ע מעת לעת  

 .זה מכרז

 

  להפסיק ,  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי  עת  בכל  רשאית  עירייההמבלי לגרוע מהוראות ההסכם,   1.2.4
  לא   ולזוכה,  לזוכה  בכתב  יום  30  של  מוקדמת  בהודעה,  זה  הסכם  פי   על   ההתקשרות  את

רות אינה נובעת  סקת ההתקש; ככל שהפאחרות  או  יותכספ,  טענות  או/ו  תביעות  כל  תהיינה
  ידו   על  סופקוש  השירותים   בגין   לו  המגיעה  התמורה  לקבלתיהא זכאי  ,  זוכהיו של הממחדל

  ההתקשרות   םבהסכ  לאמור  בהתאם  וזאת  ההתקשרות  הפסקת  למועד  עד,  ניתנו  אם,  בפועל
 .הצדדים בין

 

ככ,  לעיל  האמור  למרות 1.2.5 השירותים,  אספקת  אופי  שונוכח    יותר   או  אחת  לאימ  לא  הזוכהל 
  את   להפסיק  רשאית  תהאעירייה  ה   ההסכם,  ו/או  זכרהמ  מכיסמ  פי   על  מהתחייבויותיו

  האם ,  הבלעדי   דעתה   לשיקול ,  הזכות  שמורה  לעירייה  זה  במקרה  לאלתר;   ההתקשרות 
 . ההפרה לתיקון  מוגדר מןז לזוכה להקציב

 

 התמורה 1.3
 

ק  מהוראותיו להלן חל  אות ההסכם; מבלי לגרועהתמורה לאספקת השירותים תשולם בהתאם להור
 מהן: 

 
של  ,  זה  הסכם  לפי   הספק  של  התחייבויותיו   כל   צועלבי  ורהבתמ 1.3.1 המלא  רצונו  לשביעות 

 , כדלקמן: לספק המזמין  ישלם,  המזמין
 

השירותים  עבור   ]ב  ידשחותעריף    –אספקת   _______________ המחיר    סך  על  יעלה  לא 
 ;[מע"מ כולל ₪, 25,000ע"ס   ליאקסימהמ
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 זוכה[ המחיר מטעם המציע ההתאם להצעת מחיר יקבע בה]
 

מ   1.3.2 יפחת  לא  החודשי,  בחודש  168  -היקף השעות  רוב  יתבצעו  השעות  ,  שעות  פי  במשרדי  על 
 . העירייה

 
 עירוניים  תאגידים .1.4

 
  לרכוש   זכאים  יהיומך,  , יחידות סעירוניים  תאגידים,  חברות  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  המשתתף .1.4.1

 . נספחיו על  החוזה ובתנאי  באותם מחירים ף המשתת מאת זה חוזה נשוא השירותים את
 

  שאלו   ככל   ואולם  רייה. העי  הרכישות  מהיקף  לק חכ  יחשבו   לא(  יבוצעו  אם)  אלו  רכישות .1.4.2
 .נספחיו על  זה חוזה  ותנאי במחירי  זה  יהיה( יירכשו  אם) יירכשו

 
ליצור התחיי .1.4.3 לעיל  גורם כלשהו, אלא ראין באמור  ע"י  כישה תבוצע בהתאם  בות לרכישה 

 עדי של כל גורם/אורגן/ תאגיד. דעתו הבל לשיקול 
 

זכייתו    ימים  7תוך  ם  השירותיהזוכה מתחייב להתחיל באספקת   .1.4.4 על  מיום קבלת ההודעה 
ודצמבר    במכרז נובמבר  בחודשים  שיבוצע  מרוכז  הכשרה  בהליך  להשתתף  בתאריכים  וכן 

 .  עאלעמק יזרעם שיקבעו על ידי מפ 

  

והנספחים    ההסכם   לרבות  המכרז  מכיסמ  הוראות  פי   על   תיעשה ,  םהשירותי  אספקת .1.4.5
 . והמצורפים ל

 
   של הבלעדי רכושה הינם של עובדיו ו/או מי מטעמו או/ו של הזוכה העבודה תוצרי כל            
 . העירייה             

 

בנקאית לביצוע מסמכי המכרז  הערבות הארכת תוקף  ל  ובכפוף  במכרז ים/הזוכה ת קביע עם .1.4.6
 'גכנספחים    פיםוכן טפסי סודיות חתומים, המצור  גוד ענייניםשאלון לאיתור חשש לני   כןו
  ים /הזוכה  לבין  העירייה  בין  לתנאים הכלליים, ייחתם  11כנספח מס'  להסכם המצורף  '  ה  –

 "(. ההסכם: " להלן) המכרז סמכיממ נפרד  בלתי חלק המהווה האמור ההסכם
 

  שתתפות במכרז תנאי סף לה  2
 

  מצטברים ה  התנאים  בכל,  הצעות  להגשת  האחרון  במועד  יםשעומד   מי  ,זה  במכרז  שתתףהל  רשאים
 : להלן המפורטים

:  להלן  תכונה)  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  ההצעה.  בישראל  כדיןם  הרשו  תאגיד .2.1
  יהיו לרבות הערבות הבנקאית  ,   במכרז  הנדרשים  אישוריםה ו  כיםסמהמ   כל  כאשר  "(,המשתתף"

 . בלבד במכרז  המשתתף שם על
 

  לחייבו   וסמכותם  בשמו  החותמים  זכויות   התאגיד  רישום  לגבי  ד "עו  / ח"רו   אישור   ף יצר  להצעה 
 ; לתנאים הכלליים 1' מס בנספח המכרז למסמכי  המצורף  בנוסח וזאת, בחתימתם

ארבעת התנאים    "(, עונה עלהמציע)להלן בסעיף זה: "ן )להל  2.2.3סעיף  עובד של המציע שהוצהר ב .2.2
 במצטבר:  הבאים,

 
ראשון   .2.2.1 מהחלקה    טיוונרל  תואר  הכרה  שקיבל  תואר  או  גבוהה  להשכלה  מוכר  ממוסד 

   תארים אקדמיים בחוץ לארץ.להערכת 
 להוכחת עמידה בתנאי סעיף זה, על המשתתף לצרף עותק מהתעודה.              
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כיים או  בילו לשינויים תהליפרויקטים או תהליכים עסקיים שהו  3של לפחות  ל  הו ן בניניסיו .2.2.2
ר בתפישתיים  בטכנולוגיות  ארגון  חבים  שימוש  ע"י  ארגוניות(,  פונקציות/מחלקות  )חצי 

 . (2017-2021) בין השנים:  השנים האחרונות 5-מידע או ביישומים דיגיטליים מתקדמים ב
 

 לתנאים   2 בנספח מס'המשתתף יגיש תצהיר בנוסח המצ"ב זה, י סעיף לעמידה בתנא             
ר  ובנוסף,  הכלליים, לתצהירו  להםיצרף  לקוחות  מהות    שימת  השירות,  ניתן 
שנות מתן השירות וכן שם ומספר טלפון של איש הקשר בכל מוסד או    הפרויקטים,השירות/ 

 להם סיפק השירותים. רשות,
 

שיר  ם מקצועי )באופן יבניהול צוות עובדי ( 2017-2021)בין השנים:  ותנים לפח ש  3ניסיון של   .2.2.3
 או עקיף(.

המש זה,  סעיף  בתנאי  המצ"לעמידה  בנוסח  תצהיר  יגיש  מס'  תתף  בנספח  לתנאים  א'    2ב 
מהות   השירות,  ניתן  להם  לקוחות  רשימת  לתצהירו  יצרף  וכן  הכלליים, 

שם ומספר טלפון של איש הקשר כן  שירות ושנות מתן המס' עובדים,  ,  פרויקטיםהשירות/ה
 ותים. להם סיפק השיר  שותרבכל מוסד או 

 
שיתו .2.2.4 ויצירת  לרתימה  גבוהות  מערכתיתיכולות  ראיה  יצירתיות,  פעולה,  אסרטיביות,  פי   ,

ויכולת   משימות  ריבוי  עם  התמודדות  יכולת  יוזמה,  מעולים,  אנוש  יחסי  עצמי,  ביטחון 
 למידה וניהול עצמי. 

המשתד עמילהוכחת   ה   תףת  בנוסח  תצהיר  יגיש  המשתתף  זה,  סעיף  בנספח מצ"ב  בתנאי 
 . לתנאים הכלליים 'א2מס' 

 

ה .2.3 שם  את  יצהיר  או  המשתתף  )עובד  מטעמו  את נציג  אישי  באופן  לעירייה  שיספק  שותף( 
"ם  שירותיה המסמכים  הנציג)להלן:  כל  את  המשתתף  יגיש  זה,  בתנאי  עמידה  להוכחת   .)"

 הבאים: 
 

 ליים;לתנאים הכל 2בנספח מס'  השירותיםאספקת נציג לאת שם ההצהרת המשתתף   .2.3.1
 

    הכלליים; ב' לתנאים2סח המצ"ב כנספח מס'  הנציג בנו  תצהיר מטעם .2.3.2
 

 עותק תעודה ;  .2.3.3
 

 קורות החיים של הנציג.  .2.3.4
 

הוגש   .2.4 לא  ו/או  בית משפט  ידי  על  בעבר  הורשעו  לא  מעובדיו  עובד  ו/או  מנהל ממנהליו  המשתתף, 
מנה  נגד  ו/או  ו/אול ממנהל נגדו  ב   יו  לבית משפט,  אישום  כתב  מעובדיו  עמה עובד  שיש  עבירה    גין 
ח שיכלול במעטפת המכרז בה  בר כתב אישום שכזה בנספ, הוא מודיע לעירייה בדקלון, או לחלופין

 יגיש הצעתו.  
 

כמו כן, לא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו,  
משתב ויעות  ו//פטיות  לפירוק  הנוגעים  משפטיים  הליכים  ו/אואו  רגל  פשיטת  נכסים    או  כינוס 

    .המשתתףד די להשפיע על המשך תפקו לתביעות חוב שיש בהן כ  ו/או
 

 ים, המצ"ב.  ילתנאים הכלל  3בנספח מס' מצורף  היר בנוסח הציגיש תהמשתתף  להוכחת תנאי זה, 
 
ו/או הוגש נגדו כתב  המשתתף הורשע בפלילים  של  ו מנהל  המשתתף ו/אובמידה    כיבזה,    מודגש

ביעת היועץ המשפטי ם לקבהתאיש עמה קלון,  ש  בעבירהזה  צעתו למכרז  לפני הגשת האישום  
הצעה  לעירייה,   להגיש  המשתתף  יוכל  המשתתף    למכרז.  כלשהילא  מצהיר  הצעתו  בהגשת 

ותחייב א כי קביעת היועץ המשפטי לעירייה תהא סופית  וומסכים    נה טעכל  לו    א ה א תל  כיותו 
 ניין זה.לע הו/או תביע הו/או דריש
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 .  העיר מועצת חבר  או/ו  עירייה דוב לע מצהיר כי הוא וכל עובדיו אין להם קרבה המשתתף .2.5

                             
מס'    המצורף  בנוסח  הצהרהגיש  י  משתתףה   זה  תנאי  להוכחת .2.6                            לתנאים   4כנספח 

 ים. הכללי 
 

אי   .2.7 לעניין  כדין  חתום  תצהיר  יגיש  במהמשתתף  ההשתתפות  עניינים  כרז תיאום  ניגוד  ,  והעדר 
 לתנאים הכלליים. 5כנספח מס'   ,המצורף  בנוסח

 
מסמך   .2.8 וכל  זה  בפרק  לעיל  שנדרשו  האישורים  ו/או  המסמכים  כל  את  להגיש  נדרש  המשתתף 

 מורים. ואישור אחר הנדרש להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף הא 
 

   ואישורים מסמכים 3
 

  בשני  להלן  םהמפורטי והאישורים  המסמכים את אחת מעטפה  בתוך להצעתו לצרף המשתתף  על  חובה            
 : עותקים

 
בנקאית   3.1 ערבות  לצרף  יש  במכרז  סך  מית  ואוטונ להצעה   ₪(,  אלפים  עשרת)    ₪  10,000על 

במכרז  המשתתף  לבקשת  בישראל,  בנק  ידי  על  העי  ,שהוצאה  המקובל    יה,  רילפקודת  בנוסח 
וניתנת על פ  בבנקים. לחילוט על פי פנייה חד צדדית של    י תנאיההערבות תהא בלתי מותנית 

   ;31.05.2022עד ליום  תהא בתוקף ו ימים מדרישת העירייה    7תוך  ;הרייהעי
 

כל פי תנאי    העירייה תהא רשאית לחלט הערבות  על  יעמוד בהתחייבויותיו  אימת שהמשתתף לא 
ית  ת ערבות בנקא ו/או אי המצאבמועד ו/או שלא תימה על חוזה ההתקשרות  ות אי חזה לרב  המכרז

 . ו/או אי מילוי שאלון לניגוד עניינים  דיותל טופס שמירת סוו/או אי חתימה עכנדרש בהסכם 
 רטים מטה, להגשת הערבות לתשלום/להארכה:הבנק רשאי לבחור אחד או יותר מהאמצעים המפו

 במייל;    (1
 ;מעלה אדומיםב  בסניף מקומי (2

 להנהלה / סניף מרכזי של הבנק; (3
 

לא אשר  ערבות    משתתף  לעיל  בנקאית  יצרף  האחכנדרש  למועד  הה עד  להגשת  ועדת –צעות  רון 
 בהצעתו.תדון   לאהמכרזים 

בהתאם   הערבות  של  תוקפה  להאריך  המשתתף  מתחייב  העירייה  דרישת  פי  ועל  הצורך  במידת 
 לקבוע בדרישה. 

  
  ומורשי   םהליהמנ /המניות  בעלי   פירוט  וכן  השותפות/הזוכה   רישום  על  ותפויותשה/ החברות  רשם  אישור 3.2

 ;הכלליים לתנאים 1' מס  בנספח הקבוע וסח נב  יוגש האישור . הזוכה של החתימה
  

 ;1976 – ו"התשל,  ציבוריים גופים עסקאות  חוק פי על  ורשומות חשבונות  פנקסי  ניהול על  תקף אישור 3.3
 

והתחייבו 3.4 המשתתתצהיר  מטעם  בנוסחף  ת  עובדים,  זכויות  על  שמירה   6'  מס  בנספח  הקבוע  בדבר 
 ; הכלליים  יםנאלת

 

,  ד"עו  בחתימת  מאושר,  1976  –  ו"התשל,  ציבוריים  גופים  קאותסע  חוק   פ" ע  המשתתף  מטעם   תצהיר 3.5
 ; הכלליים  לתנאים  7' מס בנספח הקבוע  בנוסח
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  בחתימת   מאושר ,  1976  –  ו "שלתה ,  ציבוריים  גופים  עסקאות   בחוק  1ב2ס'    עפ"י  המשתתף  מטעם  תצהיר 3.6
 ; יםהכללי לתנאים 8' מס  בנספח הקבוע  בנוסח, ד"עו

 

 ;ד"עו  י" ע מאושר, הכלליים לתנאים 9' סמ בנספח המשתתף  מטעם הצהרה 3.7
 

 ; מוסף  ערך מס משלטונות מורשה עוסק אישור 3.8
 

 ;במקור הכנסה מס ניכוי  על אישור 3.9
 

 רז;סמכי המכ רכישת מ עבור₪   500 אסמכתא לתשלום סך 3.10
 

  לא  או/ו   בשלמות  לא  גישםיש   או/ו  זה  בסעיף  הנדרשים  המסמכים  כל  את  יגיש  לא  אשר  ףמשתת 3.11
ו/או לבקש הבהרות    בהצעתו  לדון  שלא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית  ייהעירה ,  המלאים  בפרטים

 . ו/או השלמות
 

 ההצעה 4
 

  וכי  בו  להתקשר  עליו  שיהא  םההסכ  מהות  את  הבין  המשתתף  כי  פירושה  המשתתף   י"ע  ההצעה  הגשת 4.1
  מענה  קיבל  הצעתו  הגיש  בטרם  כי  וכן;  שינוי  כל  ללא  להם  והסכים  המכרז  מסמכי  תנאי  את  הבין
  המכרז   מסמכי  מתנאי  תנאי  או  פרט  הבין  לא  או   ידע  שלא  מציע   מצד  טענות   תישמענה  ולא;  יולות לשא

 . נספחיו  או/ו  ההסכם  או/ו
 

  כל   ובתוכה  אחת  במעטפה(  זהה  העתק  והשני,  מקור  חתום  דחא)  יםכרוכ  עותקים(  2)  בשני  תוגש  ההצעה 4.2
 10'  מס  כנספח  ורףהמצ  בנוסח  המחיר  הצעת  טופס  לרבות  ,המכרז  כיסמ במ  הדרושים  המסמכים

 ; הכלליים בתנאים להלן  המפורט, האיכות מבחן במסגרת והמסמכים, הכלליים  לתנאים

 יר.מעט הצעת המחי מסמכי ההצעה, לובו סרוקים כלל USBלהצעה יש לצרף התקן 
  כל   ובצירוף   המשתתף  ידי   על (  מתוחות   חתימה)  ועמוד  עמוד  בכל   חתומים  כשהם  יוכנסו  העותקים

 .חתומה תוגש  המעטפה. המכרז  לדרישות בהתאם הנדרשים תאותוהאסמכ  המסמכים
 

 
המשתתף   4.3 מטעם  המחיר  לתשלום  הצעת  הצעתו  השירותים    חודשיהינה  כלל  אספקת  במסמכי  עבור 

לרהמכרז המ ב בות  ,  כנהסכם  מס'  צורף  זה  11ספח  מס'  למכרז  בנספח  המופיעה  בטבלה  נאים  בת  10, 
 : הכלליים, כדלהלן

 

                                        
 תיאור        השירות 

 
  תשלום חודשי

 )ש"ח(  מקסימלי
 

 
 ש"ח( ב) מחיר מוצע

 לתשלום חודשי  
 

אספקת כלל השירותים  
, טים במסמכי המכרזהמפור

 להסכם.  ח א'לרבות בנספ

 

25,000   ₪ 

 

  

 

 .מ"מע  םכולליהתעריפים  4.4
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 . הכחול או שחור או בהדפס בעט בכתב ברור םרשהצעת המחיר תי 4.5

 יש לאשר על ידי חתימה וחותמת.   )גם מחיקה בטיפקס(  המחירכל תיקון בהצעת 
 

  מימין  שירשמו  שבר  או  ה פרסי כל(. שבר ולא) לנקודה ימין מ אחת  ות ספר תכלוללא  המשתתף של הצעתו 4.6
 !(.    יעוגלו   ולא)  ימחקו –נקודה ל

 

  את   הציע   כאילו  יראה  -יר כלל  או לא יציע מח  המירבי   המחיר   הצעת מחיר העולה על  יציע   אשר  משתתף 4.7
 ; לעיל המחיר המירבי הקבוע

 

כי  ע"פ מסמ  םותישירהכרוכות במתן  ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכל  כלול את  ת תעצתמורה המוה 4.8
 קוב במפורש בהסכם נושא המכרז. נה, והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר  זהמכר

 

  , כדי לגרוע מהוראות הדין ו/או מסמכי מכרז זה  ,פיםתעריהבקביעת    למען הסר ספק, יובהר בזה כי אין 4.9
 ירייה.  י העמדן שיוכן ע"ם, לרבות ביחס לאבאשר לבחינת סבירות הצעות המחיר שיוגשו ע"י המשתתפי

 

  לתנאים  9'  מס  בנספח  המשתתף  הצהרת  על  ת לרבו  ונספחיו  מכרזה  תנאי  על   נדרש לחתום  המשתתף 4.10
  כל   על  ויחתום  המשתתף  יצרף,  כן  כמו.  לכך  המיועד  ובמקום  דף  כל  בשולי  וונספחי  ההסכם  על ,  הכלליים

המשבנוסף .המכרז   מסמכי  תנאי  בהרוהו/שונו  ובהם  שפרסמה   ככל,  העירייה  שפרסמה   מסמך תתף  , 
 . שירותיועלו, לרבות רקע ומידע כללי על להגיש מסמכים נוספים הנוגעים לפו )אינו חייב( רשאי 

 

ה  4.11 על  מוחלט  איסור    המסמכים   על  הערות  להעיר  או/ו   לשנות  או/ ו  לתקן  או/ ו  למחוק  תףמשתחל 
  או   קוןית ,  מחיקה,  וישינ  בכל  לראות  ית רשא  עירייהה.  המכרז  מתנאי   כלשהו  תנאי  או   במכרז   הכלולים

 . הצעתו  את ולולפס  המכרז  מתנאי המשתתף  הסתייגות  משום כאמור תוספת

 

  ת המפורטו    ההוראות  פי   על   שלא   עשתה נש  או /ו   פרטים  בה   שחסרים  הצעה  לפסול   רשאית   עירייה ה 4.12
 . זו מכרז בחוברת

 

  לתקופה  הוצירופי   נספחיה ,  מרכיביה,  פרטיה  כל   על   בתוקפה   תעמוד  המשתתף  י "ע   תוגש  אשר  ההצעה  4.13
  יום   90  -ב  להאריכה  לבקש  איתשר  עירייהה.  במכרז  הצעות  להגשת  שייקבע  האחרון   מהמועד  יום  120  של

 . כן לעשות בחיי והמשתתף , כולם או חלקם,נוספים
 

   ההשתתפות במכרז הוצאות עיון במסמכי המכרז ו 5
 
מיום   5.1 המכרז  ניתן  יהא    ,28/10/2021,  חמישיהחל  במסמכי  העירוני  לעיין  האינטרנט  באתר 

 adummim.muni.il-https://www.maale שכתובתו:
  המכרז   מסמכי  את  לרכוש,  הגיש הצעהל  מעוניין ה  משתתף  כל  לעחובה    " "מכרזיםתחת הלשונית  

 .  ויוחזר אלש  ,₪  500 סך תמורת ונספחיו
 

מסמכי המכרז מידיה של  העירייה, וצירף  ר רשאי להגיש רק משתתף אשר רכש את  מחי  הצעת
 על ביצוע התשלום. התשלום יבוצע בכל אמצעי אפשרי המקובל בעירייה.  אסמכתא

 

כי   5.2 ההוציובהר  הכרכל  לרבות  אות  וההסכם,  ההצעה  בהגשת  ווכות  ההסכם  ביול  מסמכים  הוצאות 
 או הנובעים ממנו יחולו על המשתתף ו/או הזוכה בלבד.   (ככל שנדרש ע"פ כל דין)אחרים הקשורים 

  

שאים לעשות כל שימוש  , והמשתתפים במכרז לא יהיו רעירייהות למכרז שמורבמסמכי ה כל הזכויות   5.3
 .הצעה במכרז זה והגשתצורך הכנת ההמכרז אלא לבמסמכי 

 
 
 
 

https://www.maale-adummim.muni.il/
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 הבהרות ושינויים   6
 

עתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי הועדה או  יובהר כי מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצ 6.1
 העירייה או מי מטעמן, אלא אם ניתנו בכתב במסגרת הליך המכרז. 

 

  למועד   או/ו  ההצעות  חתלפתי   או/ו  המכרז  להגשת  האחרון  למועד  קודם,  עת  בכל,  רשאית  ירייהעה  6.2
כרז לרבות לדחות כל מועד  המ  במסמכי   ותיקונים  שינויים   להכניס,  לאחריהם  םוג  הראיונות,  עריכת

 .  המשתתפים  לשאלות בתשובה או ביוזמתה, הקבוע במסמכי מכרז זה
 

נט של  והם יפורסמו באתר האינטרוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  השינויים והתיקונים, כאמור, יה
 .  מכרז זהרייה תחת לשונית "מכרזים" בעניין העי
 

 יחד עם הצעתו. מיםחתו םהרות ולהגשתההבמסמכי באחריות המשתתף לעקוב אחר פרסום 
 

יצוע, או על  לעירייה שמורה הזכות להחליט על ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או על דחיית ב 6.3
הבביצוע   את  לנמק  שתצטרך  מבלי  וזאת  וב שלבים,  למי  חלטתה,  זכות  תיתן  כאמור  שפעולה  לי 

 כנגד העירייה.  מהמשתתפים
 

בגין נזקים שנגרמו לו )אם היו כאלה( בשל החלטות    ,פיצוי שהואהמשתתף לא יהיה זכאי לקבל כל  
 ופעולות העירייה כאמור. 

 
סעיף   לפי  לעירייה  השמורה  פתיחהזכות  לפני  השלבים:  בכל  הינה  פתיחת  זה,  הצעות/לאחר  ת 

 תימת חוזה/לאחר חתימת חוזה. ה/לפני חקביעת זוכה במכרז/לאחר קביעת זוכעות/לפני ההצ
 

 הגשת ההצעה  מועד  7
 

   בבית העירייה   3בקומה    המכרזים   תיבתב  במסירה ידנית, יש להגיש  המכרז  לתנאי  בהתאם  ההצעות   את
,  ישימח עד ליום    עם מנהלת מח' מכרזים עו"ד חני כהןבתאום    3דרך קדם  :  בכתובת (  בדואר  לשלוח  ןאי)

 . 0016:מהשעה לא יאוחר (  4.11.2021
 

 .המכרזים לתיבת יוכנסו לא  לעיל  ביםקוהנ והשעה המועד לאחר ימסרו/עושיגי מסמכים  7.1

למכרז    עירייה ה 7.2 ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  את  לדחות  )גם  רשאית  חדש  מועד  לקבוע  ו/או 
ו/או תיקונים שנעשו במסמכי    שינוייםעל פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב  לאחר פתיחת ההצעות(  

     עיל.ל  המכרז, כאמור
 

להגשת ההצעות, לא תוכנס לתיבת המכרז  האחרון  ועד  מעטפת מכרז שתתקבל בעירייה לאחר המ 7.3
 לגלות את תוכנה, זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.   ותוחזר לשולח בלא שתיפתח ובלא

 
 בחינת ההצעות   8

 

בה  8.1 תיעשה  ההצעות  לסכבחינת  המשתאם  ע"י  שהוגשה  המחיר  הצעת  בהתאםום  וכן  לתוצאות    תתף 
 "מבחן האיכות" המפורט להלן;  

 
 ; 20% , ומשקל הצעת המחיר יהא80%מבחן האיכות יהא  ו שלמשקל

 
 מחיר שהגיש.ההצעת   תשוקלל  –או גבוה מכך  נק' 65ד במבחן האיכות ב אך ורק משתתף אשר ינוק
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 להלן רכיבי מבחן האיכות :  8.2
 

ה  אשר  המקצוע  אנשי  את  תמנה  כרזיםמה   ועדת את  המשתת יבחנו  ויגישוצעות    תוצאות   את  פים 
 : כאשר בין הפרמטרים במבחן האיכות ישקלו אלה קללתשוהמ התרשמותם

 נק'(    10 עד)  ל הנציגש  אישיים ומקצועיים נתונים .א
 

  הנציג של  דם  קו  ןסיו י נשל הנציג מטעמו, בהם יפורטו השכלה, הכשרה ו  קורות חייואת    גישהמשתתף י
 נושא מכרז זה; אספקת השירותיםל
 

הנציג  השירות    יפרט את שמות הלקוחות, מהות בנוסף, המשתתף   יפרט את  שסיפק  בו  )תיאור קצר 
 (, תקופת אספקתם, ויציין שם איש קשר וטל'.  ניהול ספקים ועוד ,מוצר דיגיטלי, תכניות, פרויקטיםה
 

אמת  מס"ד 
 מידה 

 "כ הס אופן ניקוד  תיאור 

ממוסד מוכר להשכלה  ראשון / שני תואר  הכשרה  1
 גבוהה. 

ות  תעודות שונות שהן שוות ערך מבחינת מה 

 יספרו פעם אחת;  –ההכשרה 

 .  לנציג )למשתתף( נקודות  3לא יותר מ 

 

 תעודה  נק' לכל 1

 

 נק'  3

שנות   2
 סיון ינ

נ אספקת  ישנות  בתחום  רלוונטי  סיון 
 השירותים;

שי החיים  לקורות  הבהתאם  הבוחן  וגשו.  צוות 
לשיקו בהתאם  לפנותרשאי,  דעתו,  למי    ל 

 מהגורמים לאמת הנתונים.   

 נק' ;    1 –שנים  4 עד

 נקודות;  2  –שנים 8עד

ויותר  10    3  –שנים 
 נק'. 

 

 נק'  3

סיון  ינ 3
 טים פרויק

 יקטים ותיאורם;פרו לפי הצגת רשימת ה

דעתו,   לשיקול  בהתאם  רשאי,  הבוחן  הצוות 
 הנתונים.   ם לאמת  לפנות למי מהגורמי

רלו פרוי נטי  וקט 
 נק'   2 –ומרשים 

 

 נק'  4

 

 נק'(    5עד ) המלצות  .ב
 

 .  ואילך( 2017השנים האחרונות בלבד )יולי   (5חמש ) ם לקוחות, שניתנו בהמלצות מטע המשתתף יצרף
 

;  רשויותאנשי המקצוע, יתחשבו בהמלצות שיצורפו להצעה ואפשר שיערכו שיחות מדגמיות עם מי מה
 המשתתף, ככל שישנו; ם ע  מעלה אדומיםסיון קודם של עיריית יחשבו בניתכן,   כמו

 

מול הלקוח, שביעות רצון הלקוח מהשירות שמספק המשתתף,  ל המשתתף  הפעילות שאמות מידה:  

,  דתו ביעדי השירות, זמינות, עמידה בזמנים, ועמידה בתנאי ההתקשרות עם הלקוחמקצועיותו, עמי

 ./ מול לקוחות ירוני, ומול התושבי תוך עדרוג המערך הדיגיטאלש

 
 נק'. 1 –תנוקד   -תאומת ע"י הצוות (, אשר יגת ולא מתחמקת )לא מסוכל המלצה חיובית               
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)עד   .ג בראיון  אישית  את  דותנקו  03התרשמות  לבצע  האפשרות  את  לעצמה  שומרת  העירייה   ;
 .  זום(/באמצעות היוועדות חזותית ןהריאיו

בסעי  את  יקבלואשר  ,  םתפימשת  5עד   (1 ביותר  הגבוה  הניקוד  וסך  א'  יזומנו   -פים  לעיל  ב' 
 ד'(. -לראיון ולמענה על מקרה בוחן )ס"ק ג' ונציגיהם 

  

ושתהמ (2 הנציג מטעמו  תף  לבדיקת חש כן  ענייניםימלאו שאלון  לניגוד  יישלח במסגרת    ש  אשר 
 ההזמנה לראיון בצירוף הנחיות.

 

ייפסל המשתתף.    –ו ניתן להסדרה  יגוד עניניים, אשר אינחשש לנ כי במידה שימצא  דגש בזה  וי (3
טע כל  על  מוותר  והמשתתף  העירייה  ליועמ"ש  בלעדי  ופן  בא  נתונה  בדבר  בעניין  החלטה  נה 

 החלטתו.  

 

המשתתף  הנציג   (4 את    ן ייירואמטעם  היתר,  בין  ויציג,  חופשיות,  בשאלות  ידי אנשי המקצוע  על 
והצגת    השנים האחרונות   5  -פרויקטים שביצע בם,  שירותיהקודם באספקת ה  הניסיון המקצועי

לקוחות מול   / התושב  ומול  עירוני,  תוך  הדיגיטאלי  המערך  בעבר  שידרוג  אופןשביצע  מתן    , 
 שיבקש להציג; זמינות השירות, דגשים לקוחות, שירות,  ה

 ; הלעיריי השירותיםהנציג יתבקש להציג את תפיסתו ואת גישתו המקצועית לעניין אספקת 
 

 .  משמעה חזרה מההצעה, על כל המשתמע מכךהגעת הנציג לראיון  אי
 נתן בהתאם להתרשמותם של אנשי המקצוע.יהניקוד לכל משתתף י 

 
 לה הבאה: נתן בהתאם להתרשמות אנשי המקצוע, לפי הטביי הניקוד

 
 טבלה הבאה:ה לפיהניקוד ינתן בהתאם להתרשמות אנשי המקצוע, 

 כסה"  דניקו תיאור  יוןהקריטר #

: תעודות, נסיון , חזון   התרשמות מהנציג  התרשמות  1
 10 וכיו"ב 

10 

2 
 פרוייקטים 

 

 

ניסיון בהובלה או השתתפות בביצוע  
  פרויקטים 3 -, מעל לים רחבי היקףפרויקט 

 שנים(. 10-למעלה מ)בהיקף של  

יציג     10  -ב  שביצע פרוייקטים  המשתתף 
)תיאור   האחרונות  היקף,  השנים  מיקום, 

אסנווש השירת  או    הובילאותם  ,  ות(פקת 
   בהם. השתתף

  2ינוקד עד    )אין לפצל פרוייקטים(  כל פרויקט 
 .נשי המקצועא , בהתאם לשיקול דעת נק'

על כל  ק' נ 2

 פרויקט 

 

 

 

 

 נק'  10

3 

 סיוןינ

בכלל    ףהמשתת
רשויות  ומול 

מקומיות 
 ממשלתיות /

ניסיון בהובלת עבודת מטה כלל ארגונית   •
בע) יחידות(  השלחוצה  כות  לת 

התנה  על  ועל  משמעותיות  הארגון  לות 
 לקוחותיו.

ניסיון בהכנת תוכניות עבודה, מעקב   •
ובקרה אחר ביצוע תוכניות העבודה,  

 

כל שנת  
  ניסיון

נוספת,  
  5 -למעבר 
שנים  

האחרונות,  
תזכה את  

 

 

 נק'  10
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 כסה"  דניקו תיאור  יוןהקריטר #

 נים, תקציב ותזרים.לוחות זמ

והיישומים  היכרות נרחבת עם המגמות   •
 . בעולם הדיגיטל

 . ניסיון בניהול ספקים •

 . ניסיון בניהול מוצר דיגיטלי •

שות מקומית,  ימי ברהכרת מנגנון הפנ •
 נות מיחשוב קיימות.לרבות תוכ

ניסיון מקצועי משמעותי בעבודה עם   •
   רשויות מוניציפליות או ממשלתיות

 

  -משתתף בה
 . נק' 2

 

 
   הערה חשובה:

 ואשר באמצעות הוא זהי המכרז המשתתף במסגרת מסמכ "יע יודגש בזה כי העובד שיוצהר
 ים נושא המכרז.  במכרז( את השירותיספק המשתתף )במידה שיזכה 

השירות נושא מכרז זה,  לצורך אספקת  פי בקשת המשתתף ו/או הפעלת עובדל החלפת עובד
א  לא תאושר אל –ך המכרז בחן האיכות במסגרת הליע"י העירייה במסגרת מ ןאשר לא נבח

ח המצורף כנספעירייה, כמוגדר בהסכם ייה מראש ובכתב מטעם האם ניתנה הסכמת העיר
 הכלליים.לתנאים  11מס' 

זה,  סעיף  יפר  והזוכה  והיה  הזוכה,  עם  ההתקשרות  במסגרת  יסודי  סעיף  הינו  זה  סעיף 
אלה שצוינו על ידו במסגרת המכרז או אושר  לרבות ע"י הצבת עובד אחד או יותר, השונה מ

ובכתב  ההסכם, מבלי שנתקבל איהעירייה במהלך תקופת    ע"י אזי    -שור העירייה מראש 
במכרז  תבו זכייתו  ההסכםטל  יבוטל  את    ו/או  לחלט  זכאית  תהא  והעירייה  מיידי,  באופן 

ו בין הצדדים  ו/או את ערבות הביצוע כפיצוי מוסכם  או תועמד /ערבות ההשתתפות במכרז 
ע"י שייקבע  סכום  על  הראויה  שי  התמורה  עפ"י  הכל  של  העירייה,  הבלעדי  דעתה  קול 

ות העירייה עפ"י  מבלי לפגוע בזכוילעניין זה; וזאת  על כל טענה  ירייה, והמשתתף מוותר  הע
 הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 שאית לאחד בין שלב ג' לשלב ד'( ; העירייה רנק' 35) מענה על מקרה בוחן   .ד

 
 וחן. ויותר יזומן לשלב מקרה הב   21נציג משתתף אשר נוקד בראיון בציון 

 שעות.  3 -ע מענה על מקרה בוחן; אורכו כתבקש לבצהמשתתף ינציג 
 תרשמות הצוות המקצועי בעירייה.  רק זה יינתן בהתאם להד בפניקו

  

 אישור הנציג ע"י הצוות המקצועי במשרד הפנים.  .ה

 
ג'(    –האיכות )ס"ק א'  תשובות הנציגים מטעם המשתתפים על מקרה הבוחן )ס"ק ד( וכן הניקוד  

בדרו  יועב ו/או  המקצלבחינת  הצוות  ניקת  השירותים  את  המממן  הפנים,  במשרד  שוא ועי 
 המכרז;

 
 

היא הקובעת לעניין בחירת הנציג אשר יספק    –מדת הצוות המקצועי במשרד הפנים  יודגש כי ע
 לעירייה את השירותים נושא מכרז זה. 
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ו כל  קצועי בם הצוות המאו ההנחיות אשר ינתנו מטע/העירייה חייבת לפעול בהתאם להוראות 
 ות וכיו"ב. , לרבות הוספת מבחן / שאלהנוגע לאספקת השירותים , ובפרט באשר לבחירת הנציג

 

 

כי     . ו ו/או הנחיות הצוות המקצועי במשרד הפנים לבקש  העירייה רשאית בהתאם לשיקול דעתה 
  בהמשך. יעבור מבדק במרכז הערכה, לגביו ימסרו פרטים יגצהנ

 

 –יר ניקוד הצעות המח 8.3

 
וקלל   תש  ,או גבוה מכך  נקודות  68קיבל ציון איכות  לעיל(    8.1'  ס)ר במבחן האיכות  ף אשמשתתאך ורק  

   .הצעת המחיר שהגיש
 

 הצעה הנמוכה ביותר לפי הנוסחא הבאה: ביחס לניקוד הצעות המחיר תחושב 
 
 

 ההצעה הנמוכה ביותר    
 ד הצעת המחיר נק'       =  ניקו 20     *    _________________   
 ההצעה הנבחנת                      
 
 

 מחיר.    יבי ניקוד האיכות והמו רכייסכ – בשלב שלישי 8.4

  

 הערות חשובות: 8.5
 

מימין   .א ספרות  שיופיעו  )ככל  לנקודה  מימין  ספרות  יחשבו  לא  הניקוד,  בעניין  תחשיב  כל  בביצוע 
 א תעוגלנה!((. הספרות האמורות, הן תימחקנה )ול

 

י  במידה שמס' .ב אם יכריעו ביניהם הגורמים המקצועיים בהת  -הניקוד הזהה    קבלו אתמשתתפים 
 לשיקול דעתם הבלעדי.  

   
)בהתעלם כליל מהספרות  שמימין    –" לעניין ס' זה  ניקוד זהה" מספר הנקודות משמאל לנקודה 

 לנקודה(.
 

  בין   או/ו  ההסכם  ןלבי  הכלליים  התנאים  בין  ותלרב ,  המכרז  מסמכי   בין  כלשהי  סתירה  שתתגלה   במידה 8.6
  –  ב"וכיו  עצמם   לבין  ובינם  הכלליים  איונת   לבין  המכרז  נספחי   בין  או /ו  ההסכם  לבין  ההסכם  נספחי
  יפעל   כי  מתחייב  והמשתתף;  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על,  מטעמו  מי  או  לעירייה  המשפטי  היועץ  בה  יכריע

 . נושא בכל טענה כל על  בזה ומוותר, לעירייה המשפטי היועץ להחלטת בהתאם
 

ע"י  המחיר המו 8.7   ן במת  הכרוכות,  שהוא  וסוג   ןמי   מכל ,  ההוצאות  /העלויות   כל  את  יכלול   המשתתףצע 
משרד,  אספקה  עלויות  לרבות)  המכרז  מסמכי  פ"ע  השירותים משלוח,  שירותי  תיקונים,    וכל   החלפה, 

  חירמל  מעבר  נוסף  תשלום  לכל  איכ ז  יהא  לא  והמשתתף(,  זה  מכרז  י"עפ  הנדרשות   הפעילויות  שאר
 .  מ"המע  בחוק שינוי למעט, המכרז נושא בהסכם במפורש הנקוב

 

כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על  י המכרז לרבות בהסכם, לרבות  מסמכתוספת שייעשו בוי או  כל שינ 8.8
 לת ההצעה. עלול לגרום לפסי ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים

 

לקבייבמתח אינה  הרשות   8.9 כזוכה  כלהצעה    לת  הבלעדירשאית    העירייה  .שהיא  דעתה  שיקול  פי  ,  על 
העירייה ו/או לבצע רק חלק מהעבודות    פקו בשלבים אשר עיתויים יקבע ע"יולהורות כי השירותים יס

   ו/או לפצלם בין המשתתפים השונים.

 

 . יםלפי הזוכים השונקת שירותים בהיקף כלשהו, כלמען הסר הספק, העירייה אינה מתחייבת לאספ 8.10
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ההצעות  נבבחי 8.11 נתונים המת  של  בקיומם  העירייה  היתרונתתחשב  מיטב  לה את  ות הכלכליים,  עניקים 
 . המקצועיות, וכן מירב הנוחות באספקת השירותים הנקובים בהסכם

 
הפיננסי  ותו וכושרו  העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינ כמו כן,    8.12

  ושל ל העירייה  שועדה  ו של הוהקודם  וזה המוצע, ואת ניסיונה  לבצע את החשל המשתתף  מקצועי  ו/או ה
מק  בעבררשויות  המשתתף  עם  אחרים  וגופים  המשתתף  ומיות  שימסור  המידע  על  בהסתמך  בין   ,

מכל מקור שהוא,  במסגרת מסמכי מכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים,  
  .ולי תקציב הרשותוכן את שיק

 

  עבודתם   בעבר  ביצעו  לא  אשר   משתתפים  של  תהצעו   לדחות  רשאית  "(הוועדהועדת המכרזים )להלן: "    8.13
  שיקול   לפי  מספקים  אינם  שכישוריו  לדעת  שנוכחה  או,  מקומית אחרת  רשות  של  או  היא  רצונה   לשביעות

 . מי מהרשות המקומית נגד בהליכים בעבר פעלו  או/ו  שפועלים או, דעתה

 

רשאית    8.14 תהא  פרהעירייה  מהמשתתפים  נוספותלדרוש  הבהרות  ו/או  נוספים        לשביעות                    , טים 
 על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.  ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,רצונה המלא

 
הגיש    8.15 שהוע   המשתתףלא  במועד  שנתבקשו  ההבהרות  ו/או  העירההסברים  רשאית  לרשותו,  ייה  מד 

 ול דעתה וכן לפסול את ההצעה. יק להחליט בהתאם לש
 
  יקבע  עיתויים  אשר  בשלבים  יסופקו  השירותים  כי  להורות,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית  העירייה  8.16

כאמור לעיל, העירייה    .השונים  המשתתפים  בין  לפצלם   או/ו  מהעבודות  חלק  רק  לבצע  או/ו   העירייה  י"ע
 קת השירותים. מען אספלהתקשר עם זוכה אחד לתעדיף 

 
  נוסף ה עיקרי וזוכה זוכלבחירת ליך הה

  

כ"   העירייה בכוונת   8.17 עיקרילבחור  מזוכה  )במבחן  "  ביותר  הגבוה  הכולל  בניקוד  זכה  אשר  שתתף 
 האיכות והמחיר, כמובא לעיל(. 

 
זכו    או מספר משתתפים אשר  כמו כן,  בכוונת העירייה לבחור בהליך זה, בנוסף לזוכה העיקרי, משתתף

תימה על ההצהרה המצורפת  ך מזה של הזוכה העיקרי, ואשר נתנו את הסכמתם בחמובניקוד הכולל הנ
 להיכלל ברשימת הזוכים הנוספים במכרז, כמפורט להלן.   א10 כנספח

 
  למען הסר הספק יובהר, כי המשתתף אינו חייב לחתום על טופס ההסכמה להיבחר כ"זוכה נוסף", ולא

 כהסתייגות מהוראות המכרז.  ס בהעדר חתימה על הטופ  יראו בהעדר הסכמה או 
 

העירי בכוונת  עיקרככלל,  זוכה  לבחור  יחד  יה  אחד.  דעתה  י  שיקול  פי  על  רשאית  העירייה  זאת,  עם 
ו/או מקצב אספקת   ע"י הזוכה העיקרי  רצון מאספקת השירותים  שביעות  הבלעדי, לרבות בשל חוסר 

השירותים, להעביר את הדרישה    צעקושי ביכולת הזוכה לבבות עומס עבודה ו/או  השירותים ו/או בעק
 פים. ו כל חלק מהם למי מהזוכים הנוס לאספקת השירותים א

 
כ   שיבחרו  המציעים  מס'  את  להקטין(  או  )להגדיל  לשנות  רשאית  וכ    –העירייה  עיקרים"    -"זוכים 

 "זוכים נוספים". 
 

     ל "זוכה נוסף".כמו כן, העירייה רשאית לא לבחור כ 
   

  או   משתתף  תצע בה  לדון  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  תהא,  לעיל  מוראה  בכלליות  לפגוע  מבלי  8.18
  שנעשו   שגיאות  ידי  על  שולל  העירייה  את   להוליך  היתה  שכוונתו  לחשוש  סביר  סודי  לה  יש  אם  לפסלה
  על   או  המכרז  נושא  של  מוטעית  הבנה  על  מבוססת  שהצעתו  או  הוגנים  בלתי  תכסיסים  ידי  על  או  במכוון
 . סבירים אינם בהצעה שצויינו המחירים  םא או נכונות בלתי הנחות

 
 
 יה והתקשרותעל זכיהודעה  9
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החוז 9.1 בטרם  חתימת  העירייה  של  הכספית  ביכולתה  מותנות  בחלקו(  או  )במלואו  לפועל  והוצאתו  ה 
 .  ו/או לפני כל הזמנה ובסמוך לביצוע ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה

 

הם על כך הודעה במכתב רשום. משתתף  ו/לר ל מסתי "(  הזוכה)להלן :" כרז  עם קביעת הזוכה/ים במ 9.2
בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על    יקבל על כך הודעה  ,תו לא תתקבלשהצע

 ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

  והמהווה חלק   הכלליים  לתנאים  11  'נספח מסהסכם המצורף כבמכרז מתחייב לחתום על ה  זוכה ה  9.3
מ נפרד  המכרבלתי  במ מסמכי  יושלמו  בו  החסרים  הפרטים  כאשר  הז,  חתימת  בהתאם  עמד  הסכם 

 למסמכי מכרז.  

 

משך    כמו 9.4 שהוגשה,  הבנקאית  הערבות  תוקף  הארכת  הוא  ההסכם  על  העירייה  לחתימת  תנאי  כן, 
נספ המצאת  שיוארך(;;  )ככל  לעת  מעת  שיוארך  כפי  ההסכם,  של  תקפו  סודיות  תקופת  שמירת  חי 

ורפים  המצו ד'  מטעמו למען    להסכם חתומים ע"י המשתתף, כל עובדיו וכל הבאים  1ד'  -כנספחים 
ו השירותים,  המצורף  אספקת  להסכם  ג'  כנספח  המצורף  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון  כן 

 .לתנאים הכלליים 11כנספח מס' 

 

שעות    168של לפחות  לאספקת השירות בהיקף    צירוף הצהרה חתומה על ידי המועמד על התחייבויות 9.5
 דש. בחו

שהשתנו  ח לדעת ים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכ העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוי 9.6
 נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של המכרז.  

  
בהתהו היה   9.7 יעמוד  שלא  ו/או  מהצעתו  בו  יחזור  במכרז  ממנהזוכה  הנובעות  איחייבויות  לרבות   ,  –  

, יםשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינ על ההסכם בנוסחו הסופי ו/או אי הגשת    ורך חתימההופעה לצ
זוכה  בהודעה בכתב לאו לבטל את ההסכם אם נחתם,  במכרז    תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה

 . )להלן: "ההודעה"(
 

 דים על פי כל דין. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצד
 
 
 
 

 הזוכה מצהיר ומתחייב: 9.8

 

 הזוכה לעירייה. בין   ו מראששיתואמבמועדים, בשעות  לספק השירותים 9.8.1

, בהיקף עבודה של משרה מלאה כאשר יום עבודה מלא הינו יום  במשרדי הרשות וד עבור הרשותלעב 9.8.2
 שעות בחודש.  168-שעות ובכל מקרה לא פחות מ  8.5עבודה בן 

יסוק של מנהל/ת הדיגיטל  מכרזים/תיחורים בתחומי העא  ספקת שירותים נשוהזוכה יהיה מנוע מא 9.8.3
 . הרשותי

 . ברשויות אחרותמנוע מלעבוד המשובץ ברשות יהא הזוכה ובד של עה 9.8.4

ש"ח כולל מע"מ. התמורה הנ"ל תכלול    25,000רות החודשית לא יעלה על סכום של  היקף ההתקש 9.8.5
 את כל הוצאות הזוכה הנובעות מההתקשרות. 

נת  9.8.6 יהיה  ההתקשרות  לשינוייהיקף  המקומית  ון  הרשות  להתקדמות  בהתאם  הים  תרה  בתכנית,  
 . שוהכל בתאום מרא  -ית, והוראות נציג הרשות הממונה על נותן השירותים תקציבה

 להשתתף בכל ההכשרות ותהליכי הליווי של צוות הפיילוט. 9.8.7
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היקף ההתקשרות הינו לשנה אחת, הארכת ההסכם תתאפשר בהתאם לקבלת תקציב נוסף ממשרד   9.8.8
 טת הרשות.  הפנים והחל

 הרשות. רצון ביעותהארכת ההסכם בשנה נוספת כפופה לש 9.8.9

פשר את תחילת העבודה תוך להיות זמין למתן השירותים בתקופת ההסכם באופן שיא  זוכהעל ה 9.8.10
 מקסימום שבועיים מיום קבלת אישור הזכייה. 

 
  את   לחלטיה  ת העירי שאי, רמיום משלוח ההודעה על ביטול הזכייה ו/או ביטול ההסכם במידה ונחתם 9.9

אספקת השירותים  למסור את ביצוע    או/ו  הצדדים  בין  מוסכם  כפיצוי  וזאת  שבידה  הבנקאית  הערבות
על    העירייהיפצה את    ואוה  למשתתף הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה נגדהולמי שייקבע על ידה,  

  כך.ו/או עקב   -כתוצאה מ גרמו לה י שי ו/או הוצאה  כל הפסד

 
סעד אחר העומד לרשותה על פי  בוע כל  לפעול ולת  כדי לגרוע מזכויות העירייה  ף זהאין באמור בסעי

 . מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי כל דין
 

לאחר  המכרזעריכת  ום  יסב 9.10 העי,  ראש  ואישור  המכרזים  ועדת  לעיון    ר,החלטת  תעמיד  העיריה 
זא   המשתתפים ההצע   תשיבקשו  האינטרנט  בנ  .במכרז   ותהזוכ  ותאת  באתר  העירייה  תפרסם  וסף, 

 ום הזכייה. ן את סכשלה את שמות הזוכים וכ 
 
של    המשתתף 9.11 פניות  ותהיינה  במידה  וכי  גלויה  הצעתו  כי  את    םאחרי   יםמשתתפ מצהיר  לראות 

הצעת  ו,הצעת להראות  מראש  רשות  נותן  והוא  לכך  התנגדות  כל  לו  המכרז  אין  הליכי  סיום  עם  ו 
   כאמור.

 
לעיל  המשתתף שידה  במ לאמור  הצעתו   , מתנגד  במסמכי  ובמפורש  מראש  לציין  אלו    עליו 
לדעתו    מסמכים /יפיםסע ש בהצעתו  משום  לגלותם  מקצועי  אין  סוד  ו/או  מסחרי  סוד  בהם  ו/או  יש 

עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את    ט.וינמק את טענותיו באופן מפורהגנת הפרטיות  
 . להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי והיא רשאיתעירייה הצעתו מסורה ל 

 
 

סימ כי  בזה  המשתתף  םחלקי   וןיובהר    בהצעה   אלה  קיםשחל   בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעת 
גם העיון    זכות  על  מראש  מוותר  שהמשתתף   ומכאן,  האחרים  המשתתפים  של   בהצעותיהם  סודיים 

 . האחרים יםהמשתתפ  הצעות  של אלה בחלקים
 
מ  9.12 לגרוע  לעיל המבלי  דין,    אמור  כל  הזכי ומהוראות  את  לבטל  רשאית  העירייה  במכיתהא  רז  ה 

 ים הבאים:במקר
 

העירייה  כש 9.12.1 של  דעתה  להנחת  הציע                    כיהוכח  או  נתן  מטעמו  אחר  אדם  או  המשתתף 
 ; ה במכרזישוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי 

 
שניתנה במסגרת מסמכי המכרז אינה נכונה  התברר לעירייה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף   9.12.2

י להשפיע על  יה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדה לעיריאו שהמשתתף לא גיל
 קביעתו כזוכה במכרז.

 

לגבי   9.12.3 לפועל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  נעשתה  או  קבוע  או  זמני  עיקול  הוטל  כי  לעירייה  נודע 
 ו/או החברה, כולם או חלקם.  המשתתףנכסי 

 
 

 
 , רב בכבוד                                                                                                                      

 
 מעלה אדומים  עיריית                                                                                 
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  במכרזעל ידי המשתתף יוגש 
 לכבוד 
 מעלה אדומים עירית  

 
 , אישור רישום וזכויות חתימה המשתתףפרטי   -  1 'מסנספח 

 
 ואלו הם פרטים אודותיי:  ,שבכותרת להשתתף במכרז אבקש

 
 "(התאגיד: "להלן) מורשה עוסק  /התאגיד – המשתתף פרטי

 .... .......................................................................................          התאגיד שם 
 

 .................... ................................................................/ח.פ. התאגיד
 

 ........ ...................................................................................       התאגיד  מען 
 

 ..................... ....................................... .... .............        יך רישום התאגיד  תאר
 
 התאגיד ות מנהלי מש
1  _________________ . ______________     2 .  ___________ _______________ 
 

 ת בעלי המניותמוש
 
1_________________ . ____________ __     2 .  _ __________ _______________ 
 
3 .  ___________ ____________ _______ 4 .  __________ _______________  __ 
 

 ע.ממורשי חתימה של החברה/ 
 
1     ________________________________ .2 __________________________ . 
 
 ____ יחד/ אחר ____ כל אחד לבד/ ב . _________________________________  3

 
 

   
        ________________________ _ 

 התאגיד  חותמת                                                                                                         
          

 :לצרף חובה
 / יבורית צ  /או/ ו פרטית חברה של ורישומה  השותפויות/   החברות  רשם אצל  רישום על אישור .1

 .  מפרה כחברה רישום אין לחברה כי  המראה יעדכנ חברה ונסח רישום עודתת  לרבות. השותפות             
 . השותפות/החברה  מנהלי בדבר /השותפויות/ החברות מרשם אישור .2
 

 הצהרה
 . דין כל  פי  ועל  נכונים הינם ב"והמצ לעיל הרשומים  הפרטים כי  מאשר ח"רו/  ד"עו , הריני

                                        ___________ ________________ 
 ח" רוה/  ד"עוה וחותמת חתימה       
    

 
     



 12/21פומבי מס' מכרז 
 מעלה אדומים ית  שירותי מנהל/ת דיגיטל עבור עירי  לאספקת

           _____________ 
 המשתתף  מתחתי         
     20 

 

 
 יוגש על ידי המשתתף   
 במכרז יחד עם הצעתו     

 לכבוד 
 מעלה אדומים עיריית 

 
 רותיםק השיתצהיר בדבר נסיון קודם ובדבר הנציג שיספ -  2פח מס' נס

 
____ ) חב'/שותפות/ע.מ   _________________ ח.פ.  "המשתתף"(____________  בזה,    להלן:  מצהירה 

 כדלקמן: 
 

פרויקטים,    3בניהול  של    ,לכל הפחות  (2021-  2017)בין השנים    שנים  5בעל ניסיון מוכח של    הריני .1
רחבים בארגון )חוצי  תיים  עסקיים שהובילו לשינויים תהליכיים או תפיש  תהליכים  לכל הפחות, או

דיגיטליים מתקדמים, פונקציו ביישומים  מידע או  ע"י שימוש בטכנולוגיות  ת/מחלקות ארגוניות(, 
 ו/או למוסדות ציבור כמפורט להלן: במתן שירותים נשוא מכרז זה, לרשויות מקומיות

שם 
 הפרויקט 

מקום  
ביצוע  

 פרויקט ה

מטרת הפרויקט/  
 התהליך 

 מה נועד להשיג? 

מועד ביצוע   קט הפרויתיאור  
הפרויקט  

 לה וסיום( )התח

פרטי הממליץ  
  )שם, תפקיד
  בארגון, מס'

וכתובת   טלפון
)לצורך   מייל

 יצירת קשר( 

      

      

      

      

 

 

( ברשות מקומית ו/או    2017-2021ל ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים מקצועי )בין השנים:  הריני בע .2
 לן:במוסדות ציבור כמפורט לה 

ם ש
הארגון/ 
 החברה 

שם 
קיד  הצוות/תפ

 הצוות 

מס' 
עובדים  

 בצוות 

בניהול  אה מדובר  ם 
עובדי   של  ישיר 
ניהול   או  הארגון 
עובדים   של  מקצועי 

 ? של ספק חיצוני

הצו  ניהול  ות  מועד 
וסיום,  ) התחלה 

 חודש ושנה( 

)שם,   הממליץ  פרטי 
בארגו מס' תפקיד    ן, 

מייל   טלפון   וכתובת 
 )לצורך יצירת קשר 
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, הוא אשר יספק  ]מחק את המיותר[______________ שהוא עובד / שותף במשתתף    הנציג ששמו .3
 .  ג"()להלן: "הנציאת השירותים לעירייה, עפ"י מסמכי מכרז זה  

 

ן ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או תואר  תואר ראשו  בעל כמו כן, הריני להצהיר כי הנציג הינו  .4
 לארץ.  הערכת תארים אקדמיים בחוץמהמחלקה לשקיבל הכרה 

ו/או למוסדות    שנים לכל הפחות באספקת השירותים לרשות מקומית  5הנציג בעל ניסיון בפועל של   .5
 .   ציבור

 

 .אמת  זה תצהירי ותוכן  חתימתי להלן,  ישמ זהו כי מצהיר  הנני .6

 

 
               ____ _______________     ________________        __ _________ ___ 

 חותמת     חתימה       תאריך                             
 
 
 

 אישור
 

מר    הריני  / וגב'   _________________ מר   / גב'  כי  בזאת  לאשר  עו"ד   ,_______________

_____ ביום  וכי  התאגיד  של  החתימה  מורשי  הם  על  ________________,  בפני  ____________חתמו 

 כן, צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.   הם לומר את האמת, שאם לאתים כי עליתצהיר זה לאחר שהזהר

  ________________    __________________ 
 חותמת      חתימה   
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 בוד לכ
   מעלה אדומיםעיריית 

 
 י ציבור דוסמרשות מקומית ו/או שירותים מטעם  בדבר אספקת   ר: אישוא'2נספח מס' 

 ממליץ/גורם מאשר( גוף  כל י"ע נפרד  אישור למלא  )חובה          

 

/    הריני /חשב  גזבר   / יו"ר  כי  מ__  __ __________________    מנכ"להח"מ,  בזה  רשה  חב'/עוסק מואשר 

  סיפק   "(,ציעהמ"   )להלן:  __________ ח.פ.______    ______________  ________________ )שם מלא(

 : הרלוונטי[ ]סמן אתלנו 

 

 ; מנהל/ת דיגיטל שירותי   ❑

 

 ים:להלן הפרט 

 :השירותיםמועד תחילת אספקת   .א

 מחודש/שנה _________ עד חודש____________; 

גבוהות לרתימה    חסות לפרמטרים הבאים:)תוך מתן התייהשירותים    ביצוע  על  ד "חוו .ב יכולות 
שיתופי   ביויצירת  אסרטיביות,  מערכתית,  ראיה  יצירתיות,  עצמי,פעולה,  אנוש    טחון  יחסי 

 . (דדות עם ריבוי משימות ויכולת למידה וניהול עצמימעולים, יוזמה, יכולת התמו 

_____________________ ___________________ ______________________ _____
 ___________________________________________________ ________________

 ______________________________________ _____________________________
_______ ____________________________________________________________ 

 

 : המאשר פרטי

   ____________________     _________   ____________     _      ______________ 

   הגוף שם                     פקידת                        טלפון                        שפחהמ ושם שם        

 

 ריך: __________ תא

                      ____________________ 

 חתימה                                                
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 לכבוד 
   מעלה אדומיםעיריית 

 
 

 תצהיר הנציג בדבר ניסיון קודם : ב'2נספח מס' 
 

 _____ ת.ז. ______________ מצהיר בזה כדלקמן: __________ הנני, __ 

 

מעסיק(/    עובד  הנני .1 עובד  יחסי  המיותר]  שותף)מתקיימים  את  ]מחק  בחב'/שותפות/משרד  את  [  מחק 

 _________ בעל/ת ח.פ. _______________ . [ _________המיותר

 

תואר  הנני   .2 הכראבעל  שקיבל  תואר  או  גבוהה  להשכלה  מוכר  ממוסד  מהמחלקהשון  להערכת    רה 

 תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 בתחום הנ"ל ; מצ"ב עותק התעודה

 

של   .3 בפועל  ניסיון  בעל  הפחות  5הנני  לכל  השנים:    שנים  השירותים ,  (2021  -2017)בין    באספקת 

 , נשוא מכרז זה.ו/או מוסדות ציבור  לרשות מקומית

 .  הול צוות עובדים ( בני2017-2021שנים, לכל הפחות )בין השנים:  5ניסיון של הנני בעל   .4

 

 הירי זה, מצ"ב קורות החיים שלי; כחלק בלתי נפרד מתצ           

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .5

 

                     __________________ 

 
 

 אישור
 

________________________  הריני מר   / גב'  כי  בזאת  לאשר  עו"ד  וגב'  __,  מר    /______ 

התא של  החתימה  מורשי  הם  על  __________________,  בפני  _______________חתמו  ביום  וכי  גיד 

 פויים הם לעונשים הקבועים בחוק.  תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת, שאם לא כן, צ

  
 
 
 

  ________________    __________________ 
 חותמת      חתימה   
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 לקוחות ימת  רש
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 המשתתף חותמת וחתימת                                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

איש קשר  שם  טל'
 / בגוף במוסד

מתן תקופת 
 השירות

 
 מהות השירות:

 
מס'  לקוחות מוסדיים 

 סד'

     
 1 

     
2 

     
3 

     
4 

     
5 
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 יוגש על ידי המשתתף       
 לכבוד 

 מעלה אדומים עיריית 
 עדר הרשעה יבדבר התצהיר  –  3 'מסנספח 

 
 _____ ח.פ.   ________________ חב'/שותפות  )הנני,  "המשתתף"(____________  בזה,    להלן:  מצהיר 

 דלקמן: כ
 

 את הסעיף המתאים: סמן  .1
 

  ] ו/או    ולא הוגש נגד וכן    עבירה שיש עמה קלוןבמשפט    על ידי בית  בעבר  ה/לא הורשעהמשתתף  ]  
עבירה    כתב אישום לבית משפט, בגיןמעובדיו    י התאגיד ו/או נגד כל עובדמנהל ממנהל כל  נגד  

 ; שיש עמה קלון

  
ב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש  כתהתאגיד    הל מנהל ממנ כל  ו/או נגד    המשתתף  הוגש נגד]  [  

  .ה במכרז זהצעההה בה הוגשה  טפ במעוהוא מוגש   עמה קלון

 

נגד המלא   .2 ו/או מי ממנהל  שתתףעומדות  ו/או מי מעובדיו, תביעות  ו/או מי מבעלי המניות שלו  יו 
יעות  סים ו/או לתבנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכמשפטיות ו/או הליכים משפטיים ה 

 .   המשתתףחוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד 

לא הוגש נגדו ו/או נגד    ו/או  לא הורשע בעבר על ידי בית משפט  למיטב ידיעתותף מצהיר כי  המשת .3
ממנ מ  נגד  ו/או  הליומנהל  ו/או  עובד  ב נגד  עובדיו  מטעמו,  שיפעל  מי  כתב  כל  בעקיפין  או  מישרין 

    מין. תעביר ביצוע ן אישום לבית משפט, בגי

  

לחוק עבודת  א'  33-ו  33נוער בניגוד לסעיפים  המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור על העסקת   .4
 .  1952  -הנוער התשי"ג  

 

כי  המשתתף   .5 בקבימצהיר  כמתחייבשילם  עובדיו  לכל  האחרונה  בשנה  צווי    עות  העבודה,  מחוקי 
מידה שחלים עליו, ובכל מקרה  חלים עליו, ברחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים הה

בטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות  לה  לא פחות משכר מנימום, לרבות
 הרחבה. הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו  

 

 .אמת  זה תצהירי ותוכן  חתימתי להלן,  שמי זהו כי מצהיר  הנני .6
 
 

 ___________________   ___________   _____         _______________
 חותמת     חתימה       תאריך    

 
 

 אישור 
 

מר    הריני  / וגב'   _________________ מר   / גב'  כי  בזאת  לאשר  עו"ד   ,_______________
_________________________ ביום  וכי  התאגיד  של  החתימה  מורשי  הם  על  ______,  בפני  __חתמו 

 האמת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.    ליהם לומר אתתצהיר זה לאחר שהזהרתים כי ע
 ____ ____________    __________________ 
 חותמת      חתימה   
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 יוגש על ידי המשתתף  
 לכבוד  

 מעלה אדומים עיריית 
 

 מועצה  לחבר או/ו שותהר  לעובד קרבה עדריהבדבר תצהיר  –  4 'מסנספח 

 
חב'/שותפות/ע.מ   .1 _________________  ____________הנני,  אחר  מזהה  מספר  ח.פ./   ____

הסעיפים    הוראות  את   לידיעתי  הביאה  מעלה אדומיםעיריית    כי  בזאת  מצהיר   ף"(להלן: "המשתת)
 הבאים: 

 : כדלקמן הקובע חדש( )נוסח העיריות  לפקודת  ()א' א 122 סעיף (1

  על   לההעו   חלק   וריםהאמ  לאחד  שיש   תאגיד  או,  שותפו  או  סוכנו ,  ובוקר ,  מועצה  חבר"
  צד   יהיה  לא ,  בו  אחראי   ובדע   או  מנהל  מהם   שאחד   או  ברווחיו  או   בהונו   אחוזים   עשרה
 ".אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן –" קרוב, זה לעניין, המועצה עם  לעסקה או  לחוזה

  ברשויות   הציבור  נבחרי   של   עניינים  יגודנ  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של '  א   12  כלל (2
 : הקובע יותהמקומ 

"זה  ענייןל :  המקומית  הרשות  עם  לעסקה   או  לחוזה  צד   יהיה  לא  המועצה  חבר"   חבר , 
"  השליט  בעלי...בו  שיטה  בעלי  קרובו  או  שהוא  תאגיד  או   קרובו  או  מועצה  חבר  -"  מועצה
 ;  3  בסעיף" וקרוב

 : כי הקובע חדש( וסח)נ העיריות א לפקודת174  -ו 174סעיפים  (3

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

 ". למענה 

הקבועות בהוראות הדין    כי הריני עומד בכל ההגבלות  ולהצהיר  להודיע  מבקש  הנני  אמור,ל  בהתאם .2
 ין כל מניעה להתקשרות בהסכם נושא נוהל זה.  ל, ובכלל, וא וההנחיות המנויות לעי 

  

 אמור, אצהיר בזה, כדלקמן:  מבלי למעט מה .3

  לו  שאני  מי  לא  ואף  תאחו  או  אח,  בת   או   בן,  הורה,  זוג  בן  :לי  אין  העירייה  מועצת  חברי  בין (1
 . שותף או סוכן

  אחוזים   עשרה  על  העולה  חלק   מהם  לאחד  שיש,  שותפו  או  סוכנו,  קרובו,  מועצה  חבר  אין (2
  עובד   או  מנהל  מהם  חדשא  או  הצעתי  את  הגשתי  באמצעותו  התאגיד  של  ברווחיו  או  בהונו

 .בו אחראי

 . בעירייה העובד, סוכנו שאני מי או שותף, זוג בן לי אין (3

הצעתי  העירייה  כי  לי  ידוע .4 את    לא   הצהרה  מסרתי  אם  או,  לעיל  כאמור  קרבה   לי  יש  אם  תפסול 
 . נכונה

  

 .אמת הינו זו בהצהרה והאמור,   ומלאים  נכונים הינם   לעיל סרתישמ הפרטים  כי בזאת מצהיר אני .5

 

)א  122  סעיף  מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע   כדי  לעיל  באמור  אין .6   לפקודת (  3' 
  להתיר   רשאית  ניםהפ  שר  ובאישור   מחבריה  2/3של    ברוב  העירייה  מועצת  לפיהן,  ותהעירי 

   .ברשומות פורסמו  ותנאיו  שהאישור  ובלבד  ריותהעי לפקודת ( א' )א 122  סעיף לפי התקשרות
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, הריני להצהיר כי ידוע לנו כי נוכח דחיפות תחילת אספקת השירותים, במידה שקיימת  יחד עם זאת
    לא תנקוט העירייה בהליך האישור האמור לעיל, והצעתנו תיפסל;קירבה כאמור, 

 

 אמת  זה תצהירי כןותו  חתימתי להלן,  שמי זהו כי מצהיר  הנני .7
 

 

 

 ___________________     ________________         _ ______________
 חותמת     חתימה       תאריך    

 
 

 אישור
 
 

בזאת  הריני לאשר  עו"ד  מר    _______________,   / וגב'   _________________ מר   / גב'  כי 
_______________ __ ביום  וכי  התאגיד  של  החתימה  מורשי  הם  על  ____________ ___,  בפני  _חתמו 

 מת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.  תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את הא
 

  ________________    __________________ 
 חותמת      חתימה   
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 על ידי המשתתף   יוגש
 לכבוד 

 מעלה אדומים עיריית 
 מכרז ב עדר תיאום השתתפותיהתצהיר בדבר  –  5מס'  נספח

 ניגוד עניינים חשש לר  היעדבדבר ו         
 

על תצהיר זה בקשר עם הצעת  אני הח"מ _____________ ת.ז. _____________ מוסמך כדין לחתום 
בכותרת  שלמכרז  ____)להלן: "המשתתף"(,_____________ _______________________________ 

 מצהיר בזאת כדלקמן:   : "המכרז"(, )להלן

 אי תיאום השתתפות במכרז 

 לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. אני מוסמך .1

 שת מטעם המשתתף למכרז. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוג .2

 . קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחרההצעה מוגשת ללא התייעצות, הסדר או   .3

המשתת .4 יהצעת  אשר  תאגיד  או  למכרז  הצעות  מציע  אשר  גורם  כל  בפני  הוצגו  לא  למכרז  את  ף  לו  ש 
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 יש הצעה למכרז. לא  הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהג .5

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

שת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  תף למכרז מוג הצעת המשת .7
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש  .8

 ניגוד ענייניםחשש להעדר  הצהרה על 

מצ  .1 המאני  זה,  תצהירי  ליום  נכון  כי  נמ  שתתףהיר  של  אינו  במצב  לחצא  ענייניםשש  ביצוע    ניגוד  בין 
 האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.   השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו 

המש .2 לנושאי  ו/או  למציע  אין  כי  מצהיר  עניין  אני  כל  ראשונה,  מדרגה  משפחתם  לבני  לרבות  בו,  רה 
,  הלספק ל  שתתףתים שעל המוהשירו  ירייה העניגוד עניינים עם  חשש ל אחר העלול לעמוד ב  כלכלי או

 הנ"ל. היה ויבחר כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז  

מתן שירותים  אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעולה במסגרת   .3
היא  כי  או שיש חשש  עניינים  לניגוד  בכל   שיש עמה חשש  עניינים  ניגוד  של  במצב  להימצא  לי    תגרום 

 .  תתחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרוע מלוא ההקשור לביצו

לעיל, .4 מהאמור  לגרוע  עלול    בלי  אני  שבגללה  סיבה  כל  על  מידי  באופן  לעירייה  להודיע  מתחייב   אני 
 ניגוד עניינים כאמור לעיל.  חשש ל להימצא במצב של 

א ואך  ת ולאחריה אלוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרואני מתחייב שלא לעשות שימ .5
להעביר לכל גורם אחר את המידע    ורק לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי העירייה וכן אני מתחייב לא

 האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר. 

לכך   .6 מודע  לאיהריני  שאלון  לעירייה  אגיש  זו,  להצהרתי  בנוסף  שאבחר,  במידה  לניגוד  כי  חשש  תור 
 לתנאים הכלליים. 11ח מס' המצורף כנספ עניינים בהתאם להוראות ההסכם

 תצהירי זה אמת. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן .7

 
 _________   ___________   _________________         ___________ 

 תפקידו            חתימת המצהיר שם המצהיר ו               שם המשתתף               תאריך      
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 אישור

 
 

כי  עו"ד   מטה,   החתום   ______ יהננ  מאשר    ביום     ________________________ 
הה"ה  יי נבפ  ו התייצב   __________ __ ____ שמספרה  נ _________________  ת.ז  ושא 

הוה"ה  _________________ ________________נ_________________  שמספרה  ת.ז  ,  _ ושא 
לומר את האמת כולה ורק אותה וכי    ו/הםי כי על  ו/םהרתילהתחייב בשם המשתתף ולאחר שהז  ך/יםהמוסמ

יעש יה  ה/ואם לא    ם/ו וחת  ם/ת הצהרתונו כו ניי את  נבאוז   ו/שים הקבועים בחוק אישרנלעו  ים/צפוי  א/וכן 
 יי.   נ עליה בפ

 
 
_  ______________                   _____________________ 
 שם מלא +חתימה+ חותמת       תאריך         



 12/21פומבי מס' מכרז 
 מעלה אדומים ית  שירותי מנהל/ת דיגיטל עבור עירי  לאספקת

           _____________ 
 המשתתף  מתחתי         
     30 

 

 תתף  גש על ידי המשיו

 לכבוד 
 מעלה אדומים עיריית 

 
 ים שמירה על זכויות עובד –  6 'נספח מס

 
 וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה המשתתףעל 

 

שהוזהרתי כי עלי לומר את   הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר אני
 בועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: וי לעונשים הקהאמת וכי אהיה צפ 

שתתף  מהחברת/ע.מ ______________ נושא/ת ח.פ./מס' ________________  ם  מצהיר בזה בשהנני   .1

 ; "(שתתףהמ" -)להלן    ותרתבמסגרת המכרז שבכ 

 .  המשתתףתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת ח הנני  .2

.  1981  -"א, התשמ (רישוי)כמשמעותו בחוק הבנקאות    –"  בעל שליטהמעותו של המונח"  תצהירי זה ,משב .3
 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו .  

יקיים את כל    משתתףתחייב כי ה יוכרז כזוכה במכרז אני מ  והמשתתףח"מ מצהיר בזאת, כי במידה  ה  הנני .4

  יו עלת עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  ן שמירת זכויו חובותיו בעניי

 כמעסיק לצורך אספקת השירותים, במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.  

 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .  זה שמי,  .5

  
  

______________                                 ________                              ________________                                                                               

 המצהיר                                                                                                 תאריך 

 

 . 
 אישור 

 

________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________  _____________ אני הח"מ, _____

בפנ  לאחר  הופיע   ___________ ת.ז.  נושא  ה"ה___________________________________  י 

בועים בחוק, חתם בפני  יו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקשהזהרתיו כי על

 על תצהירו זה. 

 

_____ __________ 

 דין –רך עו
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 יוגש על ידי המשתתף       

 לכבוד 
 מעלה אדומים עיריית 

 
 וחוק שכר מינימום  חוק עובדים זרים – תצהיר המשתתף – 7 'ח מסנספ

 1976 –וריים, התשל"ו ע"פ  חוק עסקאות גופים ציב
 

 ___ ח.פ.  נושאת   ______________ באמצעותחברת  כדלקמן  בזאת  מצהירה  מורשי    _____________ 
 מטה, ה"ה:  מטעמה החתומיםהחתימה 

 ____________;  מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז., __ 
 

 מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז. ______________; 
 
 מצהירים בזאת כן, נעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים נהיה וכי את האמת לומר שהוזהרנו לאחר 

 :כדלקמן בכתב,
 ; פק()להלן: הסהחתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ. ______________    משמשים כמורשי הננו

עב משתי  ביותר  אליו  זיקה  ובעל  הספק  הורשעו  לא  מחיר  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  אם  ו  ,  ירותנכון 
ועד  חלפה שנה אחת לפחות ממ   ,חרון להגשת ההצעותאזי  במועד הא   –הורשעו הנ"ל ביותר משתי עבירות  

 . רונהההרשעה האח
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,   יסוקע)עבירה לפי חוק עובדים זרים    -"עבירה" לעניין מכרז זה  

 ;1987-, התשמ"זאו לפי חוק שכר מינימום 1991-התשנ"א

 כל אחד מאלה:  –"בעל זיקה" ע"פ החוק          

 ני אדם שנשלט על ידי הספק; חבר ב (1)

 אחד מאלה:  א חבר בני אדם,אם הספק הו (2)

 בעל השליטה בו; )א(

ו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותי )ב(
 האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; ותחומי פעילותו של חבר בני  

 מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; מי שאחראי  )ג(

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית    –אדם שנשלט שליטה מהותית    פק הוא חבר בני אם הס (3)
 ידי מי ששולט בספק. ב

 ;1981-התשמ"א  כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

_________________   __________________ _______________ ___ 
 חתימת מצהיר    חתימת מצהיר     מצהיר  חתימת

 
 
 

 אישור
____ עו"דהנני  ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר ___________    ,____________במשרדי 

__  ות.ז. ___________    ,_____________ת.ז.ידי   על עצמם מר/גב' ____________שזיהו   ___________מר/גב'
שהבהרתי   התצהיר  ולאחר  של  ומשמעותו  תוכנו  את  ציבוריים,לה  גופים  עסקאות  חוק  לעיל    1976  –התשל"ו    ע"פ 

 אישרו את כן יעשו לא אם בחוק בועיםהק לעונשים צפויים יהיו וכי את האמת עליהם להצהיר כי שהזהרתים ולאחר
הינם מורשי החתימה של שם    החתומים על התצהירבנוסף,  הריני לאשר כי    עליה בפני;  תמווח דלעיל נכונות הצהרתם 

  _______וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. חב' ______________ בעלת ח.פ. _______
 
 
 

       ________________________ ___ ______________________ 
 תאריך     חתימה וחותמת    
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 גש על ידי המשתתף  יו     

 לכבוד 
 אדומים  מעלהעיריית 

 ייצוג הולם  –תצהיר המשתתף  – 8 'נספח מס
 1976 –ציבוריים, התשל"ו . לחוק עסקאות גופים 1ב2ע"פ  ס' 

 
 

את כדלקמן באמצעות מורשי  חברת ______________ נושאת ח.פ./ע.מ ________________ מצהירה בז
 מטה, ה"ה:  החתימה מטעמה החתומים

 ______________;   מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז.,
 

 מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז. ______________; 
 

 מצהירים בזאת כן, נעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים נהיה וכי את האמת לומר  וזהרנושה לאחר

 :כדלקמן תב,בכ
 ;ספק"()להלן: "ה_ נושאת ח.פ. ____________ הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ___________

ה למועד  ביותר  נכון  אליו  זיקה  ובעל  הספק  הורשעו  לא  מחיר  הצעות  להגשת  ואם  אחרון  עבירות,   משתי 
שנה אחת לפחות ממועד  אזי  במועד האחרון להגשת ההצעות, חלפה    –הורשעו הנ"ל ביותר משתי עבירות  

 ההרשעה האחרונה. 
הבטחת תנאים הוגנים(, וק העסקה שלא כדין ו יסע)עבירה לפי חוק עובדים זרים    -זה  "עבירה" לעניין מכרז  

 ;1987-שמ"ז, התאו לפי חוק שכר מינימום 1991-התשנ"א

 כל אחד מאלה:  –"בעל זיקה" ע"פ החוק          

 ; חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק (1)

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2)

 בו;בעל השליטה  )א(

הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,  תיו או שותפיו, לפי  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניו )ב(
 בר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; ותחומי פעילותו של ח

 עבודה; מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר ה  )ג(

  חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  –אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)
 . בידי מי ששולט בספק

 ;1981-רישוי(, התשמ"אכמשמעותם בחוק הבנקאות ) –"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

_________________  ____ ______________  __________________ 
 חתימת מצהיר    צהיר חתימת מ    מצהיר  חתימת

 
 

 אישור
__ עו"דהנני  ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה שרמא _____________    ,____________במשרדי 
. _____________  ות.ז   ,_____________ידי ת.ז. על עצמם מר/גב' ____________שזיהו   ___________מר/גב'

הת של  ומשמעותו  תוכנו  את  לה  שהבהרתי  ציבוריי צהיר  ולאחר  גופים  עסקאות  חוק  התשל"ו  ע"פ    לעיל   1976  –ם, 
 אישרו את כן יעשו לא אם בחוק הקבועים ונשיםלע צפויים יהיו וכי את האמת עליהם להצהיר כי שהזהרתים ולאחר

ריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם  עליה בפני; בנוסף,  ה וחתמו דלעיל נכונות הצהרתם 
  בת את התאגיד לכל דבר ועניין. _________וחתימתם מחייב' ______________ בעלת ח.פ. _____ח

 
 

 ________________________        _________________________ 
 תאריך     חתימה וחותמת    
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 לכבוד  
   מעלה אדומיםעיריית 

 הצהרת המשתתף:   9נספח מס' 
 

נושא  ______________ בחברת  מצהירה   ________________ ח.פ.  החתית  מורשי  באמצעות  מה  זאת 
 :כדלקמןמטה,   החתומים שלה,

 
 אלו הם הפרטים אודותינו:  .1

 
 
1. 

 
 משתתף:שם ה

                                                                                          

 
2. 

 
 ת.ז./ח.פ.:

 

 
3. 

 
 כתובת:

 

 
4. 

 
 ן קווי: טלפו 

 

 
5. 

 
 פקס:

 

 
6. 

 
 מייל: 

 

 
 
7. 

 
 

 איש הקשר*: 

 טלפון                שם              
 
 

 

 
 
8. 

 
 תחומי עיסוק של  

 המשתתף:

 

 
בהתא .2 הצעתנו  את  והגשנו  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו  כי  בזה  מצהירים  אנו    ;םאנו  כי 

ת על  נציג כל תביעות או דרישות המבוססווכי לא  ותנאיהם  מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  
מראש ואנו מוותרים בזאת  ו/או אי התאמה ו/או העדר שיויון בין מציעים  הבנה  אי ידיעה ו/או אי  
 על טענות כאמור. 

ז כי הצעתנו זו עונה על כל  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכר 
אנו וכי  המכרז,  שבמסמכי  ל  הדרישות  עצמנו  על  לעירייה  ספמקבלים  הקבוע  ,  םירותי ש הק  ע"פ 

 כי המכרז. במסמ

 

 .הצהרתנו זו הינה תנאי יסודי ומהותי לעצם השתתפותנו במכרז .3
 

לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך   .4 ניתנת  ואינה  זו היא בלתי חוזרת  מ  120הצעתנו  המועד  יום 
הצעות. להגשת  להאריך    האחרון  העירייה  ע"י  שנתבקש  מתחייבים  ככל  אנו  ההצעה,  תוקף  את 

 יכה.להאר

 

ייב  היו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחאנו מסכימים כי ת .5
 בינינו לביניכם. 

 

 ; 31.05.2021עד ליום   וקףבת ₪ 10,000 סך  על  בנקאית ערבות מוסרים  אנו הצעתנו  קיום להבטחת .6

  להבטחת   בנקאית  ערבות  נגיש  הודעתכם  מיום  ימים  7  תוך  כי  מתחייבים  אנו  ,תיבחרהיה והצעתנו   .7
כנדרש במסמכי  דיות  סו  על   לשמירה  התחייבות   וטופסי  שאלון לניגוד עניינים ,  ההסכם  תנאי  צועבי

   .המכרז

  על   שנמסרה  הבנקאית  הערבות  כי  מסכימים  אנו  בהתחייבויותינו  נעמוד  לא  כלשהי  ומסיבה  היה .8
  פיצויים כ  ידכם  על  יחולט   הערבות   וסכום   ידכם  על   לגביה   תוגש   במכרז  השתתפותנו   עם   בקשר   ידינו

 . נזק כל בהוכחת צורך ללא, מראש וקבועים  מוסכמים
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 ספקת שירותים בחירום  התחייבות לאהצהרה ו

 

כי   .9 לנו  ידוע  כי  מצהירים  ו/הרינו  חיוני"  כ"מפעל  מוכרת  שירותים  העירייה  למתן  כ"מפעל  או 
  או לצורך ייה  פקוד  העירשא מכרז זה הינם חיוניים להמשך תוהשירותים נוידוע לנו כי  .  קיומיים"

אנו מתחייבים  ו   -חר  או לכל צורך א   בתקופות שבהן יוכרז מצב חירוםאספקת שירותים לתושבים  
נשוא   ובהתאם להנחיות    שוטף  ,, באופן רצוףמסמכי מכרז זהלספק לעירייה את מלוא השירותים 

התחייבויותינ  ולקיים  שינתנו יתר  כל  פי את  על  בתקופווו  גם  היקפם,  במלוא  מצב  ,  יוכרז  שבהן  ת 
 לרבות בימים ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. ,חירום

 
תוספת  א ללא  בחוזה,  המוסכמת  התמורה  בעבור  לעיל,  התחייבויותינו  את  למלא  מתחייבים  נו 

 . היכלש
 

ז מ  והתחייבותנו  נפרד  ובלתי  יסודית י והפרתה תרז  מסמכי המכמהווה חלק מהותי  חשב להפרה 
 .  , ככל שנזכה במכרזשייחתם עם המשתתף סכםההשל 

  

כויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  בגדר המטרות והסמ  האנו מצהירים כי הצעתנו הינ .10
עה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצ

   הצעה זו. לחתימתנו על

 

מצהירים   .11 סיום  כי    בזאתאנו  לאחר  כי  לנו  המכרז  ידוע    האינטרנט   באתר  העירייה  תפרסםהליכי 
 .  הזכייה וםסכ  את וכן  הזוכה שם את שלה

 

 [נטיו]סמן את הסעיף הרלו   מאלה: תאח הרינו להצהיר  .12

 
כי   ❑ לנו  ידוע  לאחר  המכרזעריכת  ם  וסי בכי  העי,  ראש  ואישור  המכרזים  ועדת      ר,החלטת 

  ים מצהירהרינו    .כה במכרזאת ההצעה הזו  תיבקשו זאש  המשתתפיםלעיון  העירייה  תעמיד  
ו  נ אין ל  ו,לראות את הצעת  םאחרי  משתתפים  כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של

וא לכך  התנגדות  להראו  ניםנות  נוכל  מראש  הצעתרשות  את  המכרז  ת  הליכי  סיום  עם  ו 
   כאמור.

  
מ ❑ לעיללאמ   יםתנגד אנו  להצעתנו    ,ור  מצרפים  נפרדמסמואנו  פירוט    ך  ובו 

ו/או סוד מקצועי  נ לדעתשו  נבהצעת   מסמכיםה/יםסעיפ ה הגנת  ו/או  ו יש בהם סוד מסחרי 
 . ונ תיוטענ כן מפורטים הנימוקים לוהפרטיות 
את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית  כי שיקול הדעת למסור  ידוע לנו  עם זאת  

 . לפי דעתה אינו חסוילהציג כל מסמך ש
 

  אלה  שחלקים   בכך   הודאה  מהווה  כסודיים   שתתףת המבהצע  חלקים   סימון י  יובהר בזה כ 
 מראש  מוותר   משתתףשה  ומכאן,  האחרים  המשתתפים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים  בהצעה

  .האחרים יםפ משתתה  הצעות של  אלה בחלקים העיון  זכות על
 

 מכרז.ף זה אינה בגדר הסתייגות ממסמכי האמור בסעיבהתאם לההתנגדות כי  ובהרעוד י 
 
 

 פים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים: כן אנו מצר כמו 
 
 

 בודק התיק בלבד לשימוש                                                                   שתתףמעל ידי ה    Xלסימון ב 
 

 אין  / יש                                    כולל נספחים -ף(ים )חתימה בשולי כל די __   התנאים הכלל*  
 

 אין  / יש          מה(   )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתיכולל נספחיו   הסכםה*  __    
 

 אין  / יש                 ( 1נספח )אישור רישום וזכויות חתימה  * __   
 

 אין /  יש    א'(1מס'  נספח *___  ערבות בנקאית להשתתפות במכרז )
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 אין /  יש        רכישת מסמכי המכרזל כתאאסמ*___   

 
 אין /  יש                       (2 נספח מס') ונספחי רשימות *___  תצהיר בדבר ניסיון קודם

 
 יש / אין                         ( 3)נספח מס'  עדר הרשעה יבדבר ה * __   תצהיר מטעם המשתתף

 
 יש / אין          (4מס'  נספחאו חבר מועצת עיר )עדר קרבה לעובד עירייה ו/יבדבר ה *__   הצהרה

 העדר חשש לניגוד עניינים ר בדב ו  *__   הצהרה בדבר העדר תיאום השתתפות במכרז
 אין   יש /                      (    5נספח מס' )          
  

 אין   / יש                                              * __    אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

 יש/אין                  ( 6' מס )נספח* ___תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים  

 אין  / יש ( 7)נספח מס'   ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים*__  תצהיר מטעם המשתתף 

 יש/אין  (8נספח  ת גופים ציבוריים ). בחוק עסקאו1ב2ס'  –ייצוג הולם  –*__ תצהיר המשתתף 

 אין  / יש      משלטונות מס ערך מוסףאישור עוסק מורשה *__ 

 אין  / יש            במקור                             אישור תקף על ניכוי מס הכנסה  * __  

 אין  / יש                                         (9)נספח מס'  הצהרה מטעם המשתתף  * __  

 * 

 ין א  / שי                                            (10)נספח מס' טופס הצעת המחיר    * __  

 יש / אין    ( א10)נספח מס'  זוכה נוסף" *__  טופס הסכמה להיבחר כ"

 יש / אין         * __   המלצות )רשות(  
   

 הערה חשובה:  
 יש  ים ו/או המסמכים שנדרש המשתתף להגאין בפירוט המובא לעיל כדי למצות את האישור

 הקובעות לעניין זה.בתנאים הכלליים הם ההוראות  3 -ו 2ראות ס' עם הצעתו במכרז; הו
 
 

_________________   __________________  __________________ 
 מצהיר החתימת שם +        מצהיר החתימת שם+       מצהיר ה חתימתשם+ 

 
 
 

 
 

 אישור
__ עו"דהנני  ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר _____________    ,____________במשרדי 
ות.ז. _____________     ,_____________ידי ת.ז. על עצמם שזיהומר/גב' ____________   ___________מר/גב'
 אישרו את כן יעשו לא אם וקבח הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי את האמת עליהם להצהיר כי שהזהרתים ולאחר
 יה בפני; על וחתמו דלעיל הצהרתם נכונות

 
ע החתומים  כי  לאשר  הריני  של  בנוסף,   החתימה  מורשי  הינם  התצהיר  ח.פ. ל  בעלת   ______________ חב'  שם 

 ______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.  
                          

 
________________________ ________________________ _ 

 תאריך              חותמת  חתימה ו
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 לכבוד  
   אדומיםמעלה עיריית 

 :  טופס הצעת המחיר 10מס' נספח  
 

נושא   ע.מ   שותפות/ /חברתהרינו    ______________/________ ח.פ.  מורשי  ________  ת  באמצעות 
 כדלקמן:  נו,הצעת המחיר מטעמ   אתבזאת  יםמגיש ה, החתימה שלה, החתומים מט

 

 אור השירות  ית

 מחיר מקסימאלי 

 )בש"ח( 

 מחיר מוצע 

 )בש"ח( 

 

השיאספקת   רותים כלל 
המכרז, המפורטים   במסמכי 

 . להסכםבנספח א' לרבות 

 

25,000   ₪ 

 

 

  _____________ 

 
 :ות לנו ההערות הבאותדועהרינו להצהיר כי י

 . מ"מע התעריפים כוללים .1

של  .2 ספרלא  המשתתף    הצעתו  ל   ות תכלול  מימין  שתירשם  ספרה  כל  שבר(.  )ולא  לנקודה    נקודה מימין 
 תמחק )ולא תעוגל!(.    

 ; לעיל המחיר המירבי הקבוע  את הציע כאילו יראה  - תעלה על המחיר המירביהצעה ש .3

זו,   .4 כל  בחשבון    נולקח בהצעה  ההאת  באספקת  הוצאות  בהשירותכלל  כרוכות  המפורטים  מסמכי  ים 
 ם.רז ובהסכהמכ

   
 __________________  __________________ 

   שם + חתימה                                                          תאריך                 
 

 
 אישור

 
עו"ד  _______________ ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר הנני    ,____________במשרדי 

ות.ז. _____________     ,_____________ידי ת.ז. על עצמם ר/גב' ____________שזיהומ   ___________גב'מר/
נם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ. ______________וחתימתם  החתומים על התצהיר הי

  ועניין. מחייבת את התאגיד לכל דבר 
 
 

________________________         __________ ________ _______ 
 תאריך     חתימה וחותמת  



 12/21פומבי מס' מכרז 
 מעלה אדומים ית  שירותי מנהל/ת דיגיטל עבור עירי  לאספקת

           _____________ 
 המשתתף  מתחתי         
     37 

 

 לכבוד  
   מעלה אדומיםעיריית 

 
 

 כ"זוכה נוסף" א :  טופס הסכמה להיבחר 10נספח מס' 
 
 

באמצ בזאת  מגישה   ________________ ח.פ.  נושא/ת   ______________ מורשה  /עוסק  עות  חברת 
סף", כמשמעותו במסמכי המכרז,  "זוכה נוה להיבחר כמטה,  את הסכמת מורשי החתימה שלה, החתומים

 .בתנאי הכלליים על תתי סעיפיו, ככל שלא אבחר לזוכה עיקרי  8.17לרבות בס'  
 

 .העיקרי אספקת השירותים לזוכה את למסור העירייה בכוונת ,ככלל כי לי ידוע כי ,בזאת מאשר יהננ 
 

 נוסף לזוכה להעביר ,הבלעדי  דעתה קולשי פי על ,כן, הנני מצהיר כי ידוע לי כי אם העיריה תחליט כמן  
 את לבצע ףהנוס הזוכה על ,העיקרי מהזוכה העירייה רצון שביעות חוסר בשל  לרבות ,כלשהי עבודה

 .לכל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ובהתאם להצעתו  בהתאם העבודה
 

כי ספק להסרת תועבר   לא או יכלשה עבודה  הנוסף הזוכה לטיפול תועבר שלא שייתכן לי ידוע  אציין 
 לכך. בקשר וטענה דרישה כל לי יהיו לא ,נוסף כזוכה אבחר ם, או בכלל; ארב זמן במשך עבודה לטיפולי

 

 

 
_________________   __________________  __________________ 

   שם + חתימה            שם+ חתימה           שם+ חתימה        
 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 

__ עו"ד__________הנני  ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר ___    ,____________במשרדי 
ות.ז. _____________     ,_____________ידי ת.ז. על עצמם ____שזיהומר/גב' ________   ___________מר/גב'

ם  __וחתימת__________החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ. __החתומים על התצהיר הינם מורשי 
  מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 
________________________  _________________________ 

 תאריך       חתימה וחותמת  
 

 


