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 חתימה וחותמת המציע

 
 
 
 

 זמנה להציע הצעות מסמך א': ה
 

 כללי .1

 

מזמינה בזאת מציעים העומדים  "(ל"החכ" )להלן:בע"מ  (1999) החברה הכלכלית לפיתוח שדרות .1.1
הינו מאגר משותף לחברה  הגינון יובהר כי מאגר יכלל במאגר הספקים בתחום הגינון. לה, בתנאי הסף

אשר עונים לדרישות  ,יחידים או תאגידיםל ההזמנה מיועדת ולמנהלת הסכם הגג של שדרות.
 www.e-בכתובת: ת שדרות,רנט של עירייהמלא המפורסם באתר האינטההזמנה המפורטות בנוסח 

sderot.org.il. 
 

החכ"ל תהיה רשאית לפנות אל הספקים שייכללו במאגר במסגרת מכרזי זוטא, וכן לפנות אליהם  .1.2
 בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות הפטורות ממכרז.

 
להגדיל את המאגר, וכן להוציא מתוכו ספקים שיתברר כי אינם  החכ"ל תהיה רשאית בכל עת .1.3

 מתאימים לביצוע העבודות או שיש לחכ"ל ניסיון שלילי עמם.
 

 .1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל 8הקבלה למאגר וניהולו יהיו בהתאם להוראות סעיף  .1.4
 

שיעור מסוים מתוך היקף החברה תהיה רשאית לקבוע כללים לפיהם ספק שלא יגיש הצעות למכרז ב .1.5
 המכרזים בהם נעשתה אליו פנייה, ייגרע מתוך המאגר.

 
 כל התקשרות עם ספק מהמאגר לפי מכרז זוטא תיעשה בהתאם לדיני המכרזים. .1.6

 
 _.15:00___ בשעה _21/7/2021הגשת ההצעות להיכללות במאגר תיעשה עד ליום ___ .1.7

 
_. יש לוודא את הגעת ההצעה בפועל proyektsd@gmail.comהגשת ההצעות תיעשה לדוא"ל _ .1.8

 _.08-6620378בטלפון 
 

 

 :ת ההצעותבחינ .2

 
 

 בדיקת ההצעות .2.1

 

 ל תבדוק את ההצעות שהוגשו. "חכה .2.1.1

 

ביועצים בדיקת ההצעות יעזר לצורך פי שיקול דעתה הבלעדי, לה-תהא רשאית, על ל"חכה .2.1.2
 . ומומחים כפי שתמצא לנכון

 
 להצעות שהוגשו בקשת הבהרות .2.2

 

לפנות למציעים )או  ,על פי שיקול דעתה ,רשאית החכ"ללאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא  .2.2.1
מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, 

  .לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

 

עים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמצי ל"החכ .2.2.2
לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור 
 לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.

 

http://www.e-sderot.org.il/
http://www.e-sderot.org.il/
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 יכללות במאגרתנאי הסף לה .3
 

 :העונים על כל התנאים הבאים תאגידים, , יחידים אורשאים להשתתף במכרז רק מציעים
 

 מוכח ניסיון .3.1

עבודות גינון י( ת)ש 2לפחות  )כולל( ביצע 2020ועד  2017בין השנים על ניסיון מוכח והמציע ב .3.1.1
 (. ו)פרויקטים שהושלמ ש"ח לפחות כל אחד מהפרויקטים 300,000בהיקף כספי של 

 
 :סעיף זהלעניין 

 
 .)כולל( 2020 – 2017 שניםבמסירה סופית במהלך הביצע" ובלבד שהשלים ומסר את העבודות "

 
על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז  .3.1.2

(, ולצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות בכתב, המצביעים על עמידתו בתנאי הסף 3טופס מס' )
כאמור לעיל. לגבי ממליץ יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, דרכי 
יצירת תקשורת עמו, תקופה ומהות של הפעילות שביצע הארגון אליו הוא שייך עם המציע. 

 ספי יש לצרף העתק חשבון סופי. לצורך הוכחת תנאי היקף כ
 

ידי -פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על-מובהר כי החכ"ל רשאית, על .3.1.3
המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה ביצוע פרויקטים 

 ידו.-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-שבוצעו על
 

 היקף פעילות .3.2

 

בכל שנה במהלך שנות הכספים , ₪ 00,0005של לפחות על המציע להיות בעל מחזור כספי כולל,  .3.2.1
 . המחזור איננו כולל מע"מ מובהר כי. 9201, 8201, 7201

 

המציע יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של המציע בתנאי  .3.2.2
 . (2טופס מס' רז )המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסח המצורף למסמכי המכ

 
, רף תצהיר בהתאם לחוק זהיצו 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועומד בתנאי המציע  .3.3

  .1 טופס מס'בנוסח המצ"ב כ

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס המציע צירף  .3.4
 .1975-התשל"והכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, 

 
 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.המציע צירף  .3.5

 
 העתק תעודת עוסק מורשה של המציע במע"מ. המציע צירף  .3.6

 
 .4טופס מס' המציע חתם על תצהיר היעדר ניגוד עניינים, בהתאם לנוסח האמור ב .3.7

 

  : מסמכים .4

 

תעודת האגד פי דין, לצרף להצעתו העתק של -כל מציע שהוא תאגיד רשום עלהאמור לעיל, בנוסף על  .4.1
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד -)העתק מאומת על של התאגיד

של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על חברה לצרף להצעתה,  תדפיס מעודכן)ככל ששונה(, וכן, 
 החברות(.  תדפיס של התאגיד מרשם 

 

דרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתה לצורך הבהרת שומרת על שיקול דעתה הבלעדי ל החכ"ל .4.2
 לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל.החומר בהן הצעות שא לכלול במאגר ההצעה, וכן, ל
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 תקצוב מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת המסמכים.  ל"החכ .4.3
 

 

 :החלטה .5

 

  הדעת של ועדת המכרזים שיקול .5.1

 

 שעמדה בתנאי הסף. תכניס למאגר כל הצעה מתאימה  המכרזיםועדת  .5.1.1
 

רשאית ועדת המכרזים שלא לכלול מציע במאגר, בין היתר בהתאם לשיקולים עם זאת,  .5.1.2
 :הבאים

 

ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו  .5.1.2.1
וכן,  םמימתאיו/או צוות טכני ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי 

 , הן לחיוב והן לשלילה.המלצות אודות המציע

 

וכן  )לחיוב או לשלילה( לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המציעאיכות העבודה  .5.1.2.2
 . עמידת המציע בלו"ז ביחס לביצוע פרויקטים, אשר ביצע עבור החכ"ל

 
 .הקבועים בדיןכל שיקול אחר או אמת מידה  .5.1.2.3

 
 

 
 אמנון קוזניץ

החכ"ל מנכ"ל  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1טופס מס' 
 לכבוד,

 מ"( בע1999החברה הכלכלית לפיתוח שדרות )
  

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 
אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 
 

(. העסקאות" "חוק)להלן:  1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

 .העסקאות למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

 
/ אני וומוסמך להצהיר מטעמ __________ מציעאני משמש בתפקיד ________________ אצל ה .2

 ]מחק את המיותר[. מציעה

 
, כהגדרתם בחוק וובעלי זיקה אלי מציעה להיכלל במאגר ספקי שירותי גינוןגשת ההצעה עד למועד ה .3

חוק שכר )להלן: " 1987 –עסקאות, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ה

 1991 –וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א "( ו/או לפי חמינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: "

 
הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים  וובעלי זיקה אלי מציעלחילופין, אם ה .4

 במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -זרים 

 
 עובדים.  25-איננו מעסיק יותר מ מציעכן, ה כמו .5

 
אות סעיף הורמקיים את  הואעובדים,  100-עובדים אך פחות מ 25-מעסיק יותר מ מציע, ככל שהלחילופין .6

 (."שוויוןה"חוק )להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח תלחוק שוויון זכויו 9

 
משרד העבודה הרווחה  כ"לפנה בעבר למנ הוא, ומעלהעובדים  100מעסיק  מציע, אם הלחילופין .7

לשם קבלת  –ובמידת הצורך  ,שוויוןהלחוק  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

שוויון, הוא גם פעל הלחוק  9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  מציעההנחיות בקשר ליישומן. אם קיבל 

 זהלהעביר העתק מתצהיר  מציע; כן מתחייב הכאמור פנייה לבצע מציעה מתחייב, פנה שלא ככלליישומן; 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  למנכ"ל

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
    _____________        ____________________  

 חתימת המצהיר                                    תאריך                               
 

 אישור
 

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

לעונשים הקבועים  מס'_________, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

                             
 חתימה וחותמת עו"ד



 

 

 2טופס מס' 
 

 תאריך: _______

 מטעם המציע אה חשבוןאישור רו

 להיפך וכך נקבה ללשון גם הכוונה, זכר לשון בנוסח מצוין בו מקום כל

 [על גבי נייר פירמה של משרד רואי החשבון של המציעלערוך נספח זה מומלץ ]

 לכבוד 

 ועדת המכרזים

 ג.א.נ,

 חברת/שותפות __________________בע"מ ח.פ./ע"מ _____הנדון:  

 "(, אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:המציעשבנדון )להלן: " המציעכרואי חשבון של  

 הינם: ציעהריני לאשר כי מורשי החתימה מטעם המ .1
 

 שם: _____________ ת.ז. ______________ ; .1.1
 

 שם:_____________ ת.ז. _________________.  .1.2
 

 דלקמן: לאשר כ נוהריבאשר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  .2
 

בכל  ₪ 00,0005 לפחות שלמחזור הפעילות של המציע בהיקף  היה 9201, 8201, 7201 השנים מןאחת -בכל .2.1
 שנה כאמור.  

 
, לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרת "עסק חי", או כל  של המציע 2019בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  .2.2

הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד 
 בהתחייבויותיו הכספיות. 

 
מכל הבחינות  ,ובהתאם למסמכים אחרים המציעאישור זה משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של  .3

 המידע הכלול בו.המהותיות, את 
 

 

 בכבוד רב,

 

 ________________, רו"ח

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 3טופס מס' 
 בדבר ניסיון עברתצהיר המציע 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי 
 הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים 

 
של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________  בתפקיד ______________אני משמש  .1

להיכלל במאגר ספקי שירותי "( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע המציע)להלן: "
 .גינון

 

 , על פי הפירוט שלהלן: 2017-2020גינון בין השנים הנני מצהיר, כי המציע ביצע עבודות  .2

 
 שם הפרויקט/ שנה/בין השנים

 מהות העבודה
היקף 
 העבודה
 בש"ח 

 פרטי המזמין
 טלפון שם איש קשר 

 
    

 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

 

 זאת כדלקמן:  מטעם הרשות בה בוצעה העבודה,כמו כן, מצורף אישור  .3

 
3.1 _______________ 

 
3.2 _______________ 

 
3.3 _______________ 

 

 על המציע לצרף אישורים לצורך הוכחת העבודות לרבות העתק חשבון סופי.  .4

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

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 אישור
 

ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי 
זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 

 וחתם/ה עליו בפניי.
________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 4נספח 
 

 ניגוד עניינים או קרבת משפחהעדר יהר בדבר יצהת
 

_____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה ומאשר/ת  אני הח"מ, ______________ ת.ז.
 בזאת כדלקמן: 

 
במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז. ________________ תצהיר זה ניתן  .1

 . להיכלל במאגר ספקי שירותי גינון"( המציע)להלן: "

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה  .2
יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, 

י שייכרת עם המציע, מבלי יד-הווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם עלת
 ו/או מי מטעמה.  שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי החכ"ל 

 
בע"מ הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים  (1999פיתוח שדרות )הנני מצהיר בזאת כי החברה הכלכלית ל .3

 הבאים:
 א' )א( לפקודת העיריות }נוסח חדש{ הקובע כדלקמן: 122 סעיף .3.1

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

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -עם העירייה; לעניין זה, "קרוב"   
  עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד  12כלל  .3.2

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

( )ב((."1)5 -( )ב( ו1)  
 }נוסח חדש{ הקובע כי: העיריות)א( לפקודות  174 סעיף .3.3

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

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .4

 לי: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכן או שותף. יש / אין )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה  .4.1
 

 לי: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכן או שותף. יש / אין )מחק את המיותר("ל החכ דירקטוריוןבין חברי  .4.2
 

ם חלק העולה על עשרה חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מה יש / אין )מחק את המיותר( .4.3
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

 בו.
"ל, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק החכ דירקטוריוןחבר  יש / אין )מחק את המיותר( .4.4

הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל  העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו
 או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  יש/ אין לי )מחק את המיותר( .4.5
 "ל.חכזוג, שותף או סוכן העובד ב –בן  יש/ אין לי )מחק את המיותר( .4.6

 
ניגוד עניינים מול הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של  .5

 החכ"ל.
 

כמו כן, הנני מתחייב להודיע לחכ"ל בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול להעמידני במצב  .6
 של ניגוד עניינים.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .7
 

ותוכן תצהירי דלעיל אמת. יזה שמי, זו חתימת  
 

 *שם המשתתף: __________________

 *שם נותן התצהיר: _________________
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 חתימה וחותמת המציע

 *מספר ח.פ. _________________

 *מס' תעודת זהות: __________________

 *חתימת המשתתף: ________________

 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 

 אישור עו"ד
ן של _______________________, ח.פ. _______________ )להלן: "המשתתף"(.אני משמש כעורך הדי  

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו /או בעל המניות 
והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד ______________  מכרזהעיקרי ו /או מנהל התאגיד המשתתף ב

____________.ח.פ. ___  
הנני מאשר בזאת כי _______________________ נושא ת.ז. _______________ , לאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל 
 וחתם עליה לפניי.

_________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


