
 
 
 
 
 
 

 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ 
 

 02/1/1מס' קול קורא  –בקשה לקבלת הצעות 
 

 ייחודיים דיגיטליים מתקני משחק  פיתוחל
 רעות-מכבים-בעיר מודיעין

 
לפיתוח פונה בזאת לקבלת הצעות "( חברהה)להלן: "החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ  .0

, רבודה מציאות של נקודות 3של לפחות  בו כל שחקן יחשף למגוון ,דיגיטלי שיון שימוש למשחקורכישת רי

וזאת לשם יצירת חוויות שימוש  ,ועוד הפתוח במרחב קודים חיפוש, תמונה לקיחת, דיגיטלי גרפיטי קירות
 . "(במסלול  )להלן:"המשחק ונקודה נקודה כל במפה, מידע על והעברת ידע למשתמשים של שימוש

מטרת המשחק המוצע הוא הוספת רובד דיגטלי חינוכי המאפשר לכל מוקד באתר המוגדר כמוקד במשחק  ./
 .אינטראקטיבית ומעשירה בצורה מודרנית חוויה להם ולתת אמת בזמן לתקשר עם המבקרים

 .ולשחק לבוא, הפריפריה לרבות, הארץ מכל שחקנים שמעודד מה. לשחקנים לחלוטין חינם הינו המשחק .3

לרבות ( ios) אנדרואיד ובאייפוןמכשירי שתופעל במשחק פיתוח טכנולוגי ללהציע  במסגרת הצעתו על המציע  .4
 . בקרת איכותו איפיון, עיצוב ופיתוח חוויית משמש, פיתוח ובנייה של תשתיות ייעודיות', רישיונות צד גהסדרת 

 תכלול הנקודה. על המציע לכלול פירוט מה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי 

 קרינה בעוצמות ,בתדרים ולעבוד בעולם/בארץ מקובלים בתקנים ,תקנות ,בחוקים לעמוד צריכה המערכת .5

 '. וכד חשמל ,בטיחות שאיונ ,הפרט צנעת נושאי ,הסביבה ואיכות

 חודשים מיום סיום הליך זה. 6מובהר למען הסר כל ספק כי על ההצעה לעמוד בתוקפה לתקופה של 

לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של  ןיאדגש  במפורש כי בקשה זו אינה הליך  מחייב ולכן מובהר ומו .6
התקשרות, שייחתם עם הלהתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם חברה ה

 . חברה ף קבלת הצעתו ואישור ההצעה  על ידי ועדת המכרזים של הופכהמציע, לאחר וב

 קריטריונים המצטברים הבאים:  הולהגיש הצעות מציעים אשר עונים על  שאים להשתתףר .7

צעה החברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(. )אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד  .7.0
  . תיפסל -שלא תוגש כאמור 

שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם הליך משתתפת ב (א)
 ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   החברות 

שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם הליך משתתפת ב (ב)



 השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.   

/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד (ג)
 בשם התאגיד.   

אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור  ומנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש ל ./.7
אישור תקף על ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים על המציע להמציא  בחוק הנ"ל.

 ק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף. למען הסר ספ ציבוריים.

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .7.3
)עבירות שוחד( לחוק העונשין,  092-092פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי

לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים )להלן: "חוק  7922 -התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות  438עד  474סעיפים 

ת צו למניעת הטרדה מאיימו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

להמציא לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע . 0227-עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו  קול קוראלמסמכי הד' בנספח תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט 

 .לפיו

עלולה  המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, .7.4
 להביא לפסילת המשתתף. 

המציא אישור על ניכוי מס במקור. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת  .7.5
 המשתתף.   

, כי קול קורא' למסמכי הגתצהיר חתום על ידי המציע והמאומת על ידי עורך דין כמפורט בנספח המציא  .7.6
דיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עוב

דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, 

 עלולה להביא לפסילת המשתתף.  

ור לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסהמציע  .7.7
, 7982 -ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 7997 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א

לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על . קול הקוראבשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור ב
ה חלק ואשר מהווקול הקורא המציע להמציא תצהיר בדבר עובדים זרים כמפורט בנספח ג' למסמכי ה

 בלתי נפרד הימנו לפיו. 

 עומד בתנאי הסף להלן: המשחק המוצע  .7.7

 .בעל יכולת מעשית ואפקטיביתו הינמשחק על מערכותיו ה (א)

חוות דעת ולצרף משחק את ביצע לשם הוכחת יכולת זו על המציע להציג פירוט של המקומות בהם  (ב)
  של הלקוח.

 החדש יה טכנולוגציע להוכיח כי מדובר בלחילופין אם מדובר במערכת בעלת טכנולוגיה חדשה על מ
 .הקיימים והסיכונים המערכת סטאטוס פירוט תוך ,היכולת והוכחת הפיתוח שלב את השסיימ

 .זה לסעיף פרטנית בדיקה לבצע הזכות את לעצמה שומרתחברה ה

 .אמת בזמן שידור יכולת (ג)

 .תקשורתה משרד י"ע המאושרים ובתדרים בעולם המקובלת/הישראלית בתקינה עמידה (ד)



 אופן הגשת ההצעה  .7

 הפרטים הבאים:את על מציע למלא את טופס ההצעה המסומן כנספח א'  .7.0

שחק ואספקה והתקנה של כלל המרכיבים בו באתר לרבות עלות רישיון המחד פעמית לפיתוח עלות  (א)
 .וכו' , מספר התחנותשחקתכולת המלשימוש על ידי באי האתר למשך שנה.  יש לפרט את 

 פרטי המציע  (ב)

, התקשורת, אופן פעולת התוכנה, אבטחת המידע, ניטור ציוד המוצעת לרבותר המערכת ואית (ג)
 הקצה.

 המערכת ניטור ,נדרשות הגדרות תה,פעול ואופן המערכת תיאורוכן לצרף כל מסמך הכולל  את  (ד)

 .רהקישו ואופן

   ל. שלא לדון בה כלחברה רשאית ה הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל  ./.7

 פניה זו.  הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור במסמכי תהא רשאית  לא להביא לדיון  חברה ה .7.3

 :אופן קבלת מסמכי הפניה .9

לאחר ביצוע הליך רישום  במייל : כי הפניה קבל את מסמלניתן  .9.0
michrazim@hacal.co.il .  

 .1/1/.03.9 -ביום ראשון, הייה יעלו לאתר החברה הכלכלית מסמכי הפנ ./.9

 רשאית החברה שלא לדון בה כלל. הצעה שתוגש מבלי רישום קודם .9.3

 כללי הגשת ההצעה    .01

ל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בעט כחול, בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות ע .01.0
 המיועדים לכך. 

ל עיחד עם כל מסמכים הנדרשים כאמור בפניה זו צעה"( על המשתתפים להגיש את הצעתם )להלן: "הה ./.01
 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,גבי 

את המעטפה יש להגיש  להגיש במעטפה אחת, חתומה וסגורה .  הההצע כל מסמכי  את (א)
א לחברה בנוכחות נציג החברה של הקול הקורא לתיבת ה ולהכניסה , במסירה אישית

, 0ליגד , 4ברח' המעיין חברה במשרדי ה 12:00 בשעה /1/.131.9 -רביעי, ה מיוםיאוחר 
 מודיעין מכבים רעות. 

 .ההצעה הפקדת על בכתב אישור על המציע לקבל

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה  (ב)
ו/או שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית 

  לאחר המועד האמור לעיל.או תתקבלנה /או שתימסרנה ו

כל שאלה שיש למציעים בנוגע לקול הקורא יש לשלוח למייל:   .00
michrazim@hacal.co.il 
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 השאלות והתשובות יפורסמו באתר החברה הכלכלית.  .00.0

 .1/1/.4.9/תקבלו שאלות לאחר תאריך ילא   /.00

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או    11.3
ו/או הליך הפניה תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין 

בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך 
, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא ואופן ביצועו

 כאמור.

 הבהרות ושינויים    ./0

הצעות, להכניס שינויים ותיקונים הרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת חברה ה (א)
ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים פניה במסמכי ה

ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים,  הליך זה אמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי והתיקונים, כ
  ידם.   -בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, ו/או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שנמסרו על

רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "המועד האחרון"( על פי חברה כמו כן ה (ב)
 , כאמור לעיל.  הפניהב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי שיקול דעתה, ובין היתר עק

. פגישת ההבהרותייעשה בהודעה בכתב שתופץ רק למציעים שהשתתפו בהפניה שינוי תנאי  (ג)
 .ההליך ומסמכי ההתקשרות עם המציע שיזכההודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי 

  ותו לא. פניה רק על הכלול במסמכי הלמען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ו (ד)

 בחינת ההצעה    .03

 .אופן בחירת ההצעה הזוכה .03.0

וכן את ההצעה  המשחק המוצע  אתחברה ההצעה הזוכה תבחן הובחירת חלטות במסגרת תהליך קבלת ה
 הכספית.

   נקודות(  15בדיקה וניקוד איכות ועיצוב הטוטם המוצע  ) סה"כ  ./.03

חן הצעתם על ידי וועדה מקצועית משולבת בראשות מנכ"ל המציעים שעברו את תנאי הסף, תיב (א)
 נציגים מעיריית מודיעין מכבים רעות .  0 -החברה, ובה יהיו חברים: דירקטור בחברה ונציגי ו

 הועדה תעניק ניקוד במספרים שלמים בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות להלן:  (ב)

החומרים   ,ות וכמות התחנות הפיסיותתכולת המשחק, מורכבותו, כמות התחנות הוירטואלי
, פונקציונליות שימושית ותחזוקתית וכן כל אמת מידה שתמצא ו התחנות הפיסיותורכבימהם 

זיהוי מיקום, מציאות רבודה, תמיכה  תכולת המשחק:  .לרבות  הועדה לנכון לנקד על פיה
של כל האפשר גדול כתמיכה במספר  , באייפון ואנדרואיד, תמיכה בטלפון חכם וטאבלט

, קיוסקי מידע משולבי קול או תמונה או טקסט, מנגינות רקע למשחקמשתמשים, יכולת לשילוב 
אשר פתרונם מאפשר צבירת נקודות, ( יכולת יצירת אתגרים  משחקיםאו חידות מבנה המשחק )

 או פעולות שיתוף , יכולת תקשור עם המשחק .

 ים לצורך הצגת הצעתםהוועדה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע

 בשלב השני 

 נקודות (  52ניקוד ההצעה הכספית  )סה"כ  .03.3



הנקודות  52ניקוד דיפרנציאלי כלומר : את  ההצעה הכספית של מציע תנוקד באופן יחסי  באופן הבא:
( תהווה סך הניקוד שיופחת  X(  התוצאה )להלן Yתחלק החברה בכפל מספר ההצעות שהוגשו )להלן 

 ההצעה באופן הבא. בהתאם למיקום

 נקודות 52 -הראשון מקבל את מלוא ה

 (X)-50השני מקבל 

 (2X)-50השלישי מקבל 

 וכך הלאה

 להלן דוגמא מספרית:

 :קול הקוראתוצאת ה
 5 4 3 0 7 מציע מס'

 742,222 788,522 788,252 789,722 789,222 הצעה כספית 
 

 ניתוח התוצאות:
 5 –מספר הצעות 

 5*0=72 –כפל מספר הצעות 
 52/72=5 –הניקוד היחסי 

 מכאן:
 5 4 3 0 7 מציע מס'

 742,222 788,522 788,252 789,722 789,222 אחוז הנחה
 50 45 42 35 32 ניקוד

 
 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין חברה ה .03.4
או עיריית מודיעין מכבים חברה י אחרים, בניסיון קודם שלילי של השל המציע, במילוי התחייבויותיו כלפ

לרבות התקשרות למתן שירותים  –בהתקשרות עם המציע, אם הייתה כזו או מזמינים אחרים רעות, 

או עיריית מודיעין מכבים רעות למציע, על טיב חברה לפרויקטים שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה
ו/או איכות השירותים שבוצעו או מבוצעות במסגרת הפרויקטים הנ"ל, ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני 

 אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 י ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כ

ו/או חברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה (א)
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או מזמינים אחרים שהמציע ביצע עבורם עבודות )להלן: "מזמינים 

 אחרים"( .

מזמינים אחרים הודיעו למציע על הפסקת מתן  ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/אוחברה ה (ב)
 .השירותים 

ו/או חברה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המתן השירותים כשל בהמציע  (ג)
 .ת מודיעין מכבים רעות ו/או אנשי מקצוע מטעם מזמינים אחרים עיריי

מה של חוות דעת מציע, או קיומתן השירותים על ידי הקיומה של אי שביעות רצון משמעותית מ (ד)
על טיב  ת מודיעין מכבים רעות ו/או של מזמינים אחרים עירייו/או חברה השלילית בכתב של 

 .השירות שניתן על ידי המציע 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .03.5



חברה . המשמעות הינה כי הע הערכת ההצעה כדבעימונחברה באופן שלדעת ה המפורטים בפניה זולתנאי 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה לשעת עבודה הזולה ביותר.

    ההסכם: .04

תחליט לקבל הצעתו תמסר הודעה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת פקס )כפי שנמסר חברה למציע אשר ה .04.0
 על ידי המציע בישיבת המציעים(.   

ההסכם יחשב מועד קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על  ./.04
 המנהלת.    

 כללי .05

ההליך בכל שלב שהוא, גם לאחר חתימת החוזה ע"י הזוכה,  את הזכות לבטל אתה לעצמ תשומרחברה ה .05.0

, מכל סיבה שהיאבכל שלב שהוא וו/או לא לחתום על החוזה  על ההסכם,חברה וזאת כל עוד לא חתמה ה
ההליך  לבטל את חברה החליט תאם  המלא והסופי. הבהתאם לשיקול דעתתקציביות, הכל  לרבות סיבות

 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהואבהליך , לא תהיה למשתתפים ההסכםו/או לא לחתום על 
 כנגד המנהלת.

ו שאינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, אחברה מובהר כי ה ./.05
ערוכה עפ"י הנדרש במסמכי פניה זו, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי התאמה אחרת ביחס 
לדרישות המפורטות בפנייה זו, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון ו/או הבהרה ו/או השלמה, 

 וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

ת האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי צפויים העלולים להביא בחשבון, על פי הערכתו, אהמציע על  .05.3
על אחריותו הבלעדית את כל המידע העשוי להיות לו המציע . לשם כך ירכז לשירותיםלעלות בהקשר 

 למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה.

כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל כולל את מחיר המערכת המוצעת ספק מובהר כי  הסרתל .05.4
העבודות הנדרשות לאספקה והקמת מערכת החנייה החכמה  תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע 

  המערכת. וכל אלו ייחשבו ככלולים במחיר

 הוצאות  .06

    כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה, תחולנה על המציע בלבד. .06.0

 מסמכי הפניה    על  בעלות .07

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין מנהלתקניינה הרוחני של ה םהינמסמכי פניה זו  .07.0
    לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

 , בלשון נקבה במשמע ולהיפך. מסמך זהכל האמור בלשון זכר ב ./.07

 
 הבכבוד רב ובברכ         
 מנכ"ל, י מיכל ענבר פרפר         

 
 



 
 כתב הצעה

 נספח א' 
 לפיתוח מתקני משחק דיגיטליים ייחודיים פנייה לקבלת הצעותהצעת משתתף טופס 

 02/1/1ס'מ (RFP) רעות-מכבים-בעיר מודיעין 

 

הפנייה עיינתי ובדקתי את כל מסמכי  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
כמפורט  רעות-מכבים-לפיתוח מתקני משחק דיגיטליים ייחודיים במורשת בעיר מודיעין 02/1/1' מסיר לקבלת הצעות מח

 וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. ,במסמכי הפנייה

 של נקודות 3של לפחות  בו כל שחקן יחשף למגוון דיגיטלי פיתוח ורכישת רישיון שימוש למשחקתמורת  .7

ועוד וזאת לשם יצירת  הפתוח במרחב קודים חיפוש, תמונה לקיחת, דיגיטלי גרפיטי קירות, רבודה מציאות

באתר במסלול   ונקודה נקודה כל במפה, מידע על חוויות שימוש והעברת ידע למשתמשים של שימוש

  לא כולל מע"מ. ₪כאמור לעיל הנני מציע ____________  ________

 או 

 חודשים מיום סיום הליך זה. 6לתקופה של הנני מתחייב כי ההצעה תעמוד בתוקפה  .0

 

 

_________   ____________  ____________ 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          

 

  __________________טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 

                

 

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

 

 ______________ :תאריך

           

    __________   __________   __________ _____________ 
   ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 נספח ג'

 תצהיר זכויות עובדים 

שא בתפקיד  ____________ בחברת  נו _____________________   מ"אני הח
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים __________________

 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן הקבועים בחוק,

ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1

-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס, ת,אכיפת ניהול חשבונו)

איסור העסקה )דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(

בשנה שקדמה  (חוק עובדים זרים –להלן ) 7997 -א"התשנ( שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים
  לתאריך תצהיר זה.

לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  כמשמעותו לעיל, אלי, "ל זיקהבע"או  אני, .2

  שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.  3זרים בתקופה של 

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(וק שכר מינימוםח )להלן: " 7982 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 ההרשעה האחרונה.

רישים ניכויים ותשלומים כדין עבור אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפ .4
עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או 

 הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

ורי החברה לניהול ופיתוח אז –אופק חברה אני נותן תצהיר זה לצורך התקשרות בהסכם עם  .5
 .בע"מ  רעות מכבים תעסוקה ונכסים מודיעין

             

         ________________   
  חתימה                        

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

 המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________ ז מס'  "נושא ת ___________________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  ________________________
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

  יש לרשום שמו המלא של התאגיד –גיד י תא"ניתן התצהיר ע *

 

 
 
 
 
 



 
 נספח ד

 תצהיר העדר הרשעות 

 ממניות המציע( 05% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 
 

לחניון מרכז  לאיתור חנייה פנויהלרכישת מערכת חניה חכמה לקבלת הצעות  _____פנייה מס'  
 רעות-מכבים-ןמודיעיהספורט העירוני בעיר 

 :הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .7

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום הפניה, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים  72במהלך  (ב)
ת המנויות להלן ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית מהעבירו

 כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.

)להלן: "חוק  7922 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 092-092לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין  438עד  474או לפי סעיפים לחוק העונשין )עבירות גניבה(,  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 

)עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, 
, חוק מניעת הטרדה מאיימתו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט:  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה2הנוגעות לאיכות הסביבהכל עבירה, ו/או  .0227-התשס"ב
לילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות עבירה פ

 שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

ו/או כל הפועלים מטעמה יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם חברה הח"מ מאשר ומסכים כי ה (ג)
 מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי 

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,  (ד)
מתחייב הח"מ למסור, לבקשת לעירייה , אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך 

 בבקשת הועדה.

 צרופות .0

 רה בגוף החתום על מסמך זה.לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המש (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  52%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 )ב( לעיל.7 -)א(7

_________________  ____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד             תאריך                  שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע

 נייןהינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל ע  

 הקשור ו/או הנוגע לפניה.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;

 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  

 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

________________  _____________ ______  __________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד              תאריך   תאריך                    שם + חתימה
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר               

 ועים בחוק, אםאת האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקב               

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח           
 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA

