
קבלת הצעות להשתתפות בבניית בית כנסת  קול קורא ל
 והפעלתו

 

 כללי  . א

סיפוק כל צרכי הדת בעיר, וביניהם גם הקמת בתי כנסת, מרכזי    לשם ת ( פועלהעירייה – )להלן עיריית שדרות 
 יהדות ועוד, לרווחת תושבי העיר. 

לאור התפתחותה של העיר ובניית שכונות קבע חדשות אשר מאוכלסות באלפי תושבים חדשים, העירייה מעוניינת  
 . 500 מגרש   64  חלקה 2976, אשר יוקם בגוש מספר " המוזיקה" שכונתלהקים בית כנסת לתושבי  

להקמת בית הכנסת   לצאת בקול קורא לקבלת הצעות   העירייה ההחליט, כאמור העירייהבמסגרת מדיניות 
 ו לאחר ההקמה, כאשר שטח בית הכנסת והמבנה יוקצו למפעיל הזוכה על פי נוהל הקצאות. הפעלתלו

עזרת נשים, מבואה ראשית, ממ"מ, חדרי   , קומת מרתף  כולל את : אולם תפילה מרכזי, יובהר כי תכנון בית הכנסת
 . שירותים ועוד 

 העירייה תבצע תכנון מפורט, הוצאת היתר בניה, העסקת כל היועצים עד קבלת סט תוכניות לביצוע. 

לביצוע שיימסרו  המפעיל הזוכה מתחייב לבצע מכספו את הקמת בית הכנסת על פי התוכניות המפורטות בסטטוס  
 על ידי העירייה. 

העירייה תעסיק מטעמה מפקח צמוד לאתר על מנת לבקר את טיב הבניה ולעמוד על קצב התקדמות הבניה  
 והעמידה בלו"ז הביצוע עד לסיום הפרויקט. 

 העירייה תישא בעלויות האגרות וההיטלים וכן בעלויות חיבור החשמל למבנה ע"פ דרישת חברת חשמל. 

המבנה, מתחייב המפעיל הזוכה להעביר תיק מיתקן מלא הכולל סט בדיקות והצהרות מתכננים על   בגמר ביצוע 
   עמידה בתוכניות שסופקו על ידיהם. תיק המיתקן יימסר למהנדס העיר לאישורו.

 כל שינוי שהמפעיל מבקש לעשות חייב לעבור אישור מהנדס העיר. 

ובכל מקרה סכום  ₪  מיליון 1.5 סך של עד בית הכנסת וכל הנלווה אליו, , לצורך הקמת ה לקול קורא זהתהעירייה הקצ
 .מבנה זההקמת בכפוף לזמינות תקציבית אשר ישמשו לצורך מסכום הבניה הכולל  49%שלא יעלה על 

מיד בתום   אחריות הבלעדית של הגוף הזוכהל בית הכנסת ותפעולו, לרבות תקציבו, יועברו חזוקיצוין, כי ת 
 הבניה ואין עיריית שדרות מתחייבת לשאת בנטל אחזקה כלשהו לאחר בניית בית הכנסת.

 תנאי הסף  . ב

 רשאים להגיש הצעות לקול הקורא גופים העומדים בכל תנאי הסף שלהלן: 

 שבין מטרותיו "ניהול בית כנסת" וכד'.  המוסד(,  – )להלן  לכ"ר המציע הוא מ  .1
 . 2021למציע אישור ניהול תקין עדכני לשנת  .2
 א(  46למציע קיים זיכוי ממס לתרומות )סעיף  .3

 



 למציע תעודת התאגדות ותעודת רישום ברשויות המס.   .4
פי  את עלות בניית בית הכנסת על  או באמצעות גופי משנה מחויבים בשמו   הזוכה מתחייב לממן ממקורותיו .5

 . התכנון והמפרט אשר מצורפים למכרז זה
 , מעבר לתקצוב במסגרת קול קורא זה. העירייה המוצע איננו נתמך או ממומן או נרכש ע"י  מבנה בית הכנסת .6
החתימה על התחייבותם לעמידה בתנאי הקול קורא בצרוף   כתב ערבות חתום ע"י מורשי לצרף  מציע על ה .7

התחייבות אישית של מורשי החתימה על עמידתם בתנאי הקול קורא והשלמת בית הכנסת על פי הצעת  
     הקול קורא. 

 

 אופן ההגשה  . ג
 לפני המועד האחרון להגשת הבקשות.   תשובות יינתנו בכתב בלבד עד יומיים .1

 

 הגשת ההצעות  . ד
, ותהיינה חתומות על ידי מורשי  המציע  המוסמכת של המוסד  עירייה באמצעות ה  לעירייה ההצעות יוגשו  .1

 החתימה מטעם המציע. 
 . הגשת הצעות במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי הסכם ההתקשרות  .2
ם מתוך הצעתו של  יי לעדכן את עיקרי תנאי חוזה ההתקשרות כדי לכלול בו פרטים רלוונט ת רשאי העירייה   .3

עמידה בהם דינה  - יהפכו לחלק בלתי נפרד מתנאי החוזה, ואיי . שינויים כאמור המציע אשר יזכה בקול הקורא
 . עמידה בכל סעיף או תנאי אחר בחוזה-יהא כדין אי 

 . העירייהאת טופס ההגשה ניתן למצוא באתר  .4
   16:00בשעה     30\70\2021 עד כרוכים    עותקים  2 - ב יוגשו   ההצעות .5
 (. 2, שדרות )קומה 6בר לב העירייה. בכתובת  תיבת המכרזים של ב  פיזית ויונחו  ההצעות יוגשו  .6
 בחשבון.     והצעות אשר לא תימצאנה בתיבת המכרזים לאחר פתיחתה, לא ייבדקו ולא יילקח .7

 

 ההתקשרות וביצוע הפרויקט  . ה

הזוכה לעמוד בכל אבני הדרך שקבעה העירייה לביצוע בניית בית הכנסת, הן מבחינת עמידה ביעדי  על  .1
 הביצוע והן מבחינת לוחות הזמנים. 

ת אישור  לבטל א העירייה  תבכל מקרה בו הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי קול קורא זה, רשאי .2
בהודעה, זאת לאחר שניתנה למוסד   העירייהע על ידי , החל בתאריך אשר ייקבהזכייה בהודעה בכתב למוסד 

הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמוסד לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע  
 בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

 ביצוע ההתקשרות בהתאם לקול קורא זה מותנה בזמינות תקציבית.  .3
 .  הזוכה ייחתם הסכם התקשרות עם  .4
מחות לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או חלקן, או את ביצוע  ההזוכה אינו רשאי להעביר או ל .5

 מראש בכתב ובתנאים שיקבע.  העירייההתוכנית, כולה או חלקה, ללא הסכמת 
 . הסכם תהיה עד לסיום הפרויקט בלבד תקופת ההתקשרות במסגרת ה .6
על  בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות, המוסד יידרש להגיש למשרד דיווחים במהלך ההתקשרות ובסופה  .7

 . הדו"חות ייבדקו על ידי הגורמים המקצועיים במשרד.  פי דרישות העירייה

  



 העירייה זכויות   . ו

, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר  המוסדלפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל   תרשאי העירייה .1
,  אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים 

 . התכ"םותקנותיו והוראות   1992-ה'תשנ"ב 
לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרוש    תהעירייה רשאי .2

לשם קבלת    ו, או הנחוצים לדעתולשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותי  הלדעת
  את הזכות להזמין את המציעים להציג בפניהם את ניסיונם, עיקרי ההצעהה לעצמ  ת . העירייה שומרהחלטה
 ופרטיה. 

בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן   תרשאי העירייה .3
 לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתו. 

 לקבוע כי אף הצעה לא תזכה.   תא רשאיילבחור זוכה מבין מציעי ההצעות, אולם ה נת מעוניי העירייה .4
ללא מתן   העל פי החלטתקול קורא חדש או חלקים ממנו או לפרסם  הקול הקורא לבטל את   תשאיר  העירייה .5

 . הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת 
להתקשר עם הזוכה. חתימת   העירייה בעניין זה אינה מחייבת את   העירייההחלטת ועדת המכרזים של  .6

ם הנדרשים, מהווים תנאי מוקדם לחתימה על הסכם התקשרות  הזוכה על הסכם ההתקשרות וכל המסמכי
 . העירייהמצד 

  –לא חתם הזוכה על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא  .7
להכריז על מוסד   תרשאי  העירייההא זכייתו בקול הקורא. במקרה כזה, ת רשאית ועדת המכרזים לבטל את

 . ב בין מספר זוכים, לפי שיקול דעתה אחר כזוכה או לבטל את הקול הקורא או לפצל את הזכייה או לשל
או תקנותיו או לפי כל    1992 – לפי חוק חובת המכרזים, ה'תשנ"ב  העירייה אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות  .8

 דין אחר. 

כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי  קול הקורא אין בסעיפי ה . העירייהשל    תהמוחלט  ה פי שיקול דעתעל ל והכ
 כל דין. 

 יחסי הצדדים  . ז

 

רק הסכם ההתקשרות חתום מחייב את הצדדים, וכל אמירה, מצג או סיכום בעל פה אינם תופסים ואינם   .1
 מחייבים. 

 ידי מורשי החתימה של שני הצדדים.  -תיקון הסכם ההתקשרות יעשה בכתב בלבד וייחתם על .2

 

 סודיות וגילוי  . ח

, מציעים אשר לא זכו בקול הקורא רשאים לעיין בהצעת  1993-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, ה'תשנ"ג .1
 הזוכה, למעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 

', אלו סעיפים בהצעתם עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי,  ב מציעים יציינו בטופס ההצעה נספח ה .2
 למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף, לפני הצגה למתחרים, וינמקו זאת.  

ה של ועדת  בכל מקרה, מובהר בזאת, כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם בסמכות .3
 המכרזים אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. 


