
   1עדכון מס'  -לביצוע עבודות בנייה להקמת בית ספר ראשית  46/2022י מכרז פומב
 

 .שדרות בע"מ במודיע בזאת על עדכון סעיפי מכרז ונספחים  לפיתוחהחברה הכלכלית 

   . מסמכי המכרזלהצעת המציע. עדכון זה מהווה חלק מיש לצרף עדכון זה              

 הוספת סעיף/נספח   .1

בנוסח  5.5.5סעיף    .2 עניינים,  ניגוד  היעדר  תצהיר  על  חתם  המציע   :
 , חתום ומאומת כדין.1.6נספח המצורף למסמכי המכרז כ

 
 החלטת ועדת המכרזים במקרה של "משתתף מקומי"    12.16  .3

 
במקרה של "משתתף מקומי" תינתן לו עדיפות כמפורט להלן:    12.17

מההנחה   הגבוה  הנחה  אחוז  לפי  תינתן  ביותר  הזולה  וההצעה  היה 
הנחה, תוכרז הצעתו    5%שניתנה ע"י "משתתף מקומי" בשיעור של עד  

של ה"משתתף המקומי" כהצעה הזוכה, בכפוף לכך שהוא יחתום על  
העבודות בגובה הצעתו של המציע  שלהלן ויתחייב לבצע את    1.7נספח  

 הזול ביותר. 
 

"משתתף  מקומי"  לעניין האמור לעיל, הינו מי שהתקיים בו    12.18
 אחד  מן התנאים שלהלן:  

 באם אותו יחיד מנהל בעיר שדרות עסק פעיל.  –ביחיד 
באם משרדו של התאגיד הוא בעיר שדרות והוא משלם בגין    – בתאגיד  

ו  לעירייה  ארנונה  זה  תושבי    40%לפחות  משרד  התאגיד הם  מעובדי 
 העיר. 

 
על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף    12.19

המצורף   ההצהרה  בנוסח  הנדרשים  המסמכים  את  ההליך  למסמכי 
 למסמכי הליך זה. 1.8כנספח  

 
האמור בסעיף קטן זה הינו בכפוף לזכותה של החכ"ל לפסול     12.20

 י קודם, או כל שיקול אחר כמפורט לעיל. הצעות על סמך ניסיון שליל 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים  -1.6נספח    .4

 טופס "משתתף מקומי" ]ימולא ע"י משתתף מקומי בלבד[   –  1.7נספח    .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .61נספח 

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים או קרבת משפחה 

 

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

 

ח.פ./ת.ז.  .1  ______________ המציע  של  הצעתו  הגשת  במסגרת  ניתן  זה  תצהיר 
 "(. המכרז )להלן: " 46/2022"( למכרז פומבי מס' המציע________________ )להלן: "

 
ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה   .2

יזכה   שהמציע  וככל  ההצעה,  לפסילת  ולהביא  המכרז  תנאי  של  יסודית  הפרה  תהווה  זו, 
במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע  

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

 
3. ( לפיתוח שדרות  החברה הכלכלית  כי  בזאת  לידיעתי את  1999הנני מצהיר  הביאה  בע"מ   )

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

 
קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים  "חבר מועצה, 

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או 
עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה,  

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

 

הציבור ברשויות  )א( של ההודעה בדבר    12כלל   .3.2 נבחרי  עניינים של  ניגוד  כללים למניעת 
   המקומיות הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או    -לעניין זה, "חבר מועצה" 

 1קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו" קרוב" בסעיף 
 ( )ב((." 1)5  -( )ב( ו1)

 

 }נוסח חדש{ הקובע כי: העיריות)א( לפקודות  174סעיף  .3.3
 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

 

 קש להודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך הנני מב .4
 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכן או שותף.  .4.1

 

 בין חברי דירקטוריון החכ"ל אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכן או שותף.  .4.2
 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .4.3
ו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  בהונו או ברווחי

 אחראי בו.



 
על   .4.4 אין חבר דירקטוריון החכ"ל, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה 

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

 
 בן זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. אין לי  .4.5

 
 אין לי בן זוג, שותף או סוכן העובד בחכ"ל.  .4.6

 

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

 

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

 

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

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 *שם המשתתף: __________________ 

 *שם נותן התצהיר: _________________ 

 ________________ *מספר ח.פ. _

 *מס' תעודת זהות: __________________ 

 *חתימת המשתתף: ________________ 

 *חתימת נותן התצהיר: _______________ 

 אישור עו"ד

אני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. _______________ )להלן:  
 "המשתתף"(. 

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

 התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

ר  הנני מאשר בזאת כי _______________________ נושא ת.ז. _______________ , לאח
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 



 
 .71נספח 

תאריך:                     לכבוד
 _______________ 

 חכ"ל שדרות 

 

 א.ג.נ.,

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 

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

 

ח.פ./ת.ז.    ______________ המציע  הצעת  הגשת  במסגרת  ניתנת  זו  הצהרתי 
 "(. המכרז )להלן: " 46/2022"( למכרז פומבי מס' המציע________________ )להלן: "

 

מההצעה הזולה    5%להצהיר בזאת, כי ככל שההצעה שהגיש המציע תהיה גבוהה בעד  הנני  
 ביותר שתוגש למכרז, המציע יהיה מוכן לבצע / לספק את השירות במחיר ההצעה הזולה. 

 

 על מנת ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" הנני מצהיר בזאת כי: 

   עסקי, ארנונה לעירייה.הנני מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום  -ליחיד  □
 

משרדי מצוי בעיר שדרות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה    -לתאגיד   □
 מעובדיי הינם תושבי העיר.  40%ולפחות 

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב המסמכים שלהלן:  

 ז.. א. שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי ומקום עסקי וכן צילום ת.    – ליחיד   □

 א. שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.    – לתאגיד   □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר בנוסח שלהלן.   

 

 __________________     ____________________ 

 חותמת וחתימה      שם המשתתף        

 ________________________________________________________________

 ____ 

 



 אישור רואה חשבון )במקרה של תאגיד( 

________________________________)להלן:   של  החשבון  כרואה  משמש  אני 

 "(.  המשתתף " 

  לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף.
 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות  
בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה  

 ת לחוות דעתי זו. מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאו

זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את   לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה 

 הצהרת המשתתף. 

 חתימה: ______________    תאריך: ______________ 

 

 ____________________________ 

 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  

 

 

 


