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 מבוא  .1

 כללירקע  1.1

הינו   "(החברה" )להלן: עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, 1.1.1

מכוח  "( העירייהת מודיעין מכבים רעות )להלן: "יישהוקם בידי עירעירוני  תאגיד

   .העירייהזרוע ביצועית של המהווה , (30)249סמכותה לפי סעיף 

זכויות הבעלות ו/או בעלת זכויות חכירה ו/או בעלת זכויות העירייה הינה בעלת  1.1.2

לפי תכנית  23חלקה  5877 גוש: 1111 רשמגשליטה ו/או בעלת זכויות אחרות ב

 "(;המגרש" )להלן:  3/3תב"ע מד' מאושרת 

בהחלטה שהתקבלה כדין, העניקה לחברה זכות שימוש במגרש לצורך  העירייה 1.1.3

ו/או להעניק זיכיונות הפעלה ו/או זכויות הקמת מבנה וניהולו לרבות השכרתו 

 .  שימוש להפעלת המבנה

החברה, בתיאום עם העירייה, עתידה להקים במגרש מבנה אשר ישמש כמרפאה  1.1.4

 "(המבנה)להלן: "

קופות חולים, כהגדרתן בחוק ביטוח בריאות  ,החברהמזמינה במסגרת מכרז זה,  1.1.5

  המבנה ולהפעילו כמרפאה לשכור את הצעות להציע , 1994 –ממלכתי התשנ"ד 

 .השכירותוהסכמי במסמכי המכרז  כאמור

 המבנה  1.2

ייבנה ע"י החברה ויכלול חדרי רופאים, אחיות וכיוב', , המבנה נשוא המכרז 1.2.1

, ברמת גימור מ"ר שטחי שרות 300 -כ -שטח עיקרי ו – מ"ר 700-של כ  בשטח בנוי

 . ("המבנה"להלן: )מלאה כולל חלוקת פנים 

וכן עבודות להכשרת  (גינון)מתוכננות להתבצע עבודות פיתוח  ובסביבתבמבנה ו 1.2.2

  . תת קרקעית  חנייה

מודגש בזאת במפורש כי כלל עבודות בניית המבנה והפיתוח תבוצענה בהיקפים,  1.2.3

בשטחים ובסטנדרטים המקובלים אצל קופות חולים כפי שייקבעו ע"י החברה, 

 . עפ"י שיקול דעתה הבלעדי

שתף את , על פי שיקול דעתה תהא רשאית להחברההאמור לעיל ,  מבלי לגרוע מן 1.2.4

והמפרטים הנוגעים למבנה ולפיתוח,  בהכנת התכניות, הפרוגרמההזוכה במכרז 

עפ"י , בכפוף לכך שההחלטות הסופיות בעניינים אלו תהיינה נתונות לחברה

שיקול דעתה הבלעדי ותקציביה. הזוכה מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או 

  דרישה בקשר עם האמור. 

מובהר כי העירייה והחברה תהיינה זכאיות לממש את מלוא זכויות הבנייה  1.2.5

הקיימות ו/או העתידיות, ביחס למגרש ו/או המקרקעין, כולן או חלקן, באופן 

הבלעדי, באמצעות תוספת בנייה מאוחרת,  ובמועדים בהתאם לשיקול דעתן

. בנוסף ,העירייה והחברה ("ת"הבנייה הנוספ –להלן ) הקמת מבנה נוסף וכיו"ב 
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בין בעצמן ובין  תהיינה רשאיות לעשות כל שימוש בבנייה הנוספת שתיבנה,

 בכפוף לכל דין .ות אחרים, ולהרשות כל שימוש באמצע

ל כשנה לאחר בחירת הזוכה עפ"י בהתאם להערכת החברה, בניית המבנה תח 1.2.6

המכרז ותימשך כשנתיים נוספות, באופן בו תחילת השכירות בפועל תהא בעוד 

 . כשלוש שנים

מודגש ומובהר כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד, אשר הינה תלויה, בין היתר,  1.2.7

  בגורמים חיצוניים לחברה.

על כל טענה ו/או  הערכה זו אינה מחייבת את החברה והזוכה במכרז מוותר מראש 1.2.8

תביעה בקשר עם מועד תחילת השכירות ומסירת החזקה, הכל בכפוף להוראות 

 ההסכם.  

 מטרת המכרז 1.3

בהתאם  ,המבנההתקשרות להשכרת ם בהסכלהתקשר נה י, ההחברהמטרת  1.3.1

 ההתקשרות ם למסמכי המכרז(, להסכ מסמך א'להוראות חוברת תנאי מכרז זו )

לב המציעים מופנית לרשימת  תשומת - ב'מסמך כף המצור )הסכם השכירות( 

  ן(.להל 5המסמכים המהווים את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 

 תנאי מתלה  1.4

מובהר ומוצהר בזה, כי התקשרות על פי מכרז זה מותנית בקבלת אישור שר  1.4.1

 הפנים עפ"י דין. 

היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן אישור שר הפנים להתקשרות בתוך שנתיים  1.4.2

ממועד חתימת החוזה, אזי ההסכם על פי מכרז זה יתבטל מאליו, ולא תהיה 

לזוכה כל טענה /או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה ו/או 

 העירייה ו/או מי מטעמן.  

 שכירותה הוראות 1.5

יפעיל ויתחזק את המבנה אשר ישמש כמרפאה, בהתאם הזוכה במכרז המציע  1.5.1

ובכפוף לסטנדרטים והוראות משרד הבריאות בתחומים השונים, , להוראות הדין

     . 'לרבות תשתיות רפואיות, הנדסיות, נהלי עבודה וכיוב

הזוכה יהיה לקבל, בטרם הפעלת המרפאה, את כל האישורים, ההיתרים, המציע על  1.5.2

 הנדרשים עפ"י דין בקשר עם ההפעלה, והחתימה על הסכםוהרישיונות  

איננה מהווה תחליף לאישורים, רישיונות והיתרים אלה, ככל ההתקשרות 

 שיידרשו. 

תקופת  הזוכה במכרז משךהמציע השימוש במבנה ע"י מובהר למען הסר כל ספק  1.5.3

 יהיה אך ורק למטרת הפעלת מרפאה, כמפורט במסמכי המכרז. ההתקשרות 

ספק על חשבונו ציוד, ריהוט, כח אדם, מיכשור רפואי, לזוכה מציע ההיות באחר  1.5.4

 ישאר בבעלות הזוכה.י. ציוד זה המבנה כמרפאה וכל הנדרש לצורך הפעלת

 זוכה.מציע הכל ההכנסות מהפעלת המרפאה תהיינה שייכות ל  1.5.5
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כמסמך ב' למסמכי המכרז ף השכירות, המצורם מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובהסכ 1.5.6

לכל "(, המציע הזוכה יהיה האחראי הבלעדי השכירותם ההתקשרות / הסכ)להלן: "

כולל אינסטלציה, חשמל, מזגנים וכל מתקן או תשתית של ) והתשתיות המתקנים

 .  הנכס(

בעצמו ו/או על חשבונו כל תקלה ו/או נזק ו/או מפגע  לתקןהשוכר יהיה אחראי  1.5.7

ה על מצבו התקין של הנכס, לרבות כתוצאה מבלאי של המתקנים לשם לשמיר

 לא תהיה כל אחריות בעניין זה.חברה ול

   הגדרות 1.6

 לצרכי מכרז זה, משמעות המונחים שלהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם: 

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד  - ""החברה

או גוף מוסמך במסגרתה ו/או מטעמה, בע"מ 

 ;לפי העניין ועל פי כל דין

עיריית מודיעין מכבים רעות או גוף מוסמך  - "העירייה"

במסגרתה ו/או מטעמה, לפי העניין ועל פי כל 

 דין. 

 "המכרז"

 

- 

 

, על כל החברהזה אשר פורסם על ידי  מכרז

נספחיו, מסמכיו והעדכונים וההבהרות 

 שצורפו אליו;

 חוברת תנאי המכרז זו; ל 2.1 בסעיף וכהגדרת - "מבנהה"

השכירות  הסכם"

 "ההתקשרות/

מסמך אשר נוסחו מצורף כהשכירות ההסכם  -

 החברהאשר ייחתם על ידי למסמכי המכרז ' ב

 ;כזוכה במכרז הידעם מי שייבחר על 

 ;זה מי שהגיש הצעה למכרז - "מציע"

ידי ועדת -הצעתו תיבחר עלאשר  מציע - "המציע הזוכה"

כהצעה זוכה במסגרת החברה המכרזים של 

עימו תחתום החברה על הסכם מכרז זה, 

 מסמך ב'אשר נוסחו מצורף כ מחייבשכירות 

 ;למסמכי  המכרז

 מכרז ממוכן )מקוון( 1.7

ג לתקנות חובת 19מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה  1.7.1

. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם 1993 –המכרזים התשנ"ג 

המתופעלת ומתוחזקת על ידי ש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית תוג

הליך זה הצעות שלא לוכי לא יתקבלו "(, המערכת הממוכנת)" "רמדורחברת "

 הממוכנת. יוגשו באמצעות המערכת 

 במייל: כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להירשם מראש 1.7.2

michrazim@hacal.co.il שם מלא, איש קשר,  םלמלא את הפרטים הנדרשיו(
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מומלץ להקדים ולהירשם כדי . כתובת מייל, מספר טל', פלאפון, ליצירת קשר(

מובהר כי על מנת  שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

להגיש שאלות הבהרה למכרז, על המציעים לבצע רישום מראש כאמור בסעיף 

  זה.

בהודעת דוא"ל, אישור על ביצוע  לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, 1.7.3

  הרישום. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

עו"ד ענבל טננבאום ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם  1.7.4

ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה. באחריותו  2שלוחה  08-9707515

כי הרישום למכרז בוצע כהלכה מראש זמן הבלעדית של המציע לוודא מספיק 

, והמציע מוותר וכי ניתנה לו  גישה למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך

בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי החברה בדבר היעדר אפשרות 

של המציע להגיש את שאלות ההבהרה / הצעתו במועד באמצעות המערכת 

  הממוכנת כאמור.

והצטייד באמצעי  במערכת הממוכנת מוקדם למכרז רק מציע שביצע רישום 1.7.5

הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש הצעתו במכרז, לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע 

להגיש את הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית, מהמציע 

העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע 

 הרישום. 

 5בסעיף מציע לסרוק את כל מסמכי המכרז החתומים על ידו, כמפורט על ה 1.7.6

, לרבות נספחי המכרז, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה להלן

 בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף. 

תנאי  -לחוברת תנאי המכרז  11נספח תשומת לב המציעים מופנית להוראות  1.7.7

 ".רמדורהשתתפות במכרז במסגרת מערכת "

 לוחות זמנים 1.8

 לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

 22/10/2021 - פרסום המכרז -

 11:00בשעה  4/11/2021 -  מפגש מציעים -

 12:00עד השעה  10/11/2021 - אחרון לשאלות הבהרההמועד ה -

 15:00עד השעה  15/11/2021 - המועד האחרון להגשת ההצעות -

החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, 

 .שתפורסם באתר החברהבהודעה 

 תקופת ההתקשרות .2

תקופת "להלן : )תקופת השכירות המוצעת, לרבות תקופת האופציה המוצעת תהא כדלקמן  2.1

 : ("תקופת האופציה"-ו "השכירות
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 מיום עשרה שנהשמונה שנים במילים:  18 –למשך  תקופת השכירות תהא 2.1.1

לפי הסכם  יויקיים את כל התחייבויות ובלבד שהזכיין מסירת החזקה במבנה,

 .  החברהן זה לשביעות רצו

המציע שיזכה יהיה רשאי להאריך את תקופת השכירות  -תקופת האופציה  2.1.2

 ;  שנים  6 הת, המונה נוספבתקופ

 דמי השכירות  2.2

כפי שפירט בטופס ההצעה  זוכהמציע הלהצעת הדמי השכירות יהיו בהתאם  2.2.1

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. למכרז  2.1המסומן כנספח 

דמי השכירות יהיו צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  2.2.2

כשהמדד הבסיסי יהיה המדד הידוע  ("המדד" –להלן )המרכזית לסטטיסטיקה 

ותחילת תקופת השכירות והמדד הקובע יהיה המדד במבנה  ביום מסירת החזקה

האחרון הידוע במועד שנקבע לביצוע התשלום. מובהר כי בכל מקרה שבו המדד 

הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס, דמי השכירות לא יעודכנו, ויעמדו על דמי 

  הקודם.בתשלום השכירות ששולמו 

לומים נוספים בגין למען הסר ספק, יובהר, כי דמי השכירות אינם כוללים תש 2.2.3

  השימוש בנכס, ובכלל זה תשלומי מיסים, ארנונה וכיוצ"ב, כמפורט בהסכם.  

, דמי השכירות שתוארך על ידי המציע שיזכה  מובהר כי בכל תקופת האופציה 2.2.4

  לעומת התקופה הקודמת.   5%-החודשיים יעלו ב

חשבונית  מוגדרת לצרכי מע"מ כמלכ"ר וחייבת להוציא  בזאת כי החברה מובהר 2.2.5

לפנות לשלטונות המע"מ על  החברה עומדת  מס רק בגין עסקת אקראי.

המע"מ יתווסף  לקבל אישור כעוסק מורשה להסכם זה. למען הסר כל ספק,  מנת

את האישור הנ"ל. במידה והאישור לא   ,כאמור לעיל, רק במידה והחברה תקבל

 .   ראירק על התשלומים בגין עסקאות האק  יתווסף המע"מ  ןיינת

  הסף תנאי .3

  :, כדלקמןבמצטבר על כל התנאים הבאים יםהעונ יםמציעלמכרז זה רק  ותלהגיש הצע םרשאי

 . 1994-קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד 3.1

אסמכתא בדבר הכרת משרד הבריאות לשם הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף 

  .1994-כמשמעה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"דבדבר היות המציע קופת חולים 

 . רכש את מסמכי המכרזהמציע  3.2

 ₪ 2,000בסך לרכוש את מסמכי המכרז על ידי תשלום להשתתף במכרז  םהמעונייניעל 

יוחזר בכל  לא זה .  סכוםהחברה לחשבון ישירות ישולמו אשרובתוספת מע"מ כחוק, 

 מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז.

, יקבל באישור הרישום במייל את 1.7.2מציע שיירשם להשתתפות במכרז, כמפורט בסעיף  3.3

 פרטי חשבון הבנק של החברה לביצוע התשלום. 
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המציע להציג שובר תשלום חתום על ידי הבנק בציון מספר כתנאי לקבלת החומר למכרז על  3.4

 המכרז על גבי השובר התשלום. 

המציא לחברה ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המציע  3.5

פים אלעשרת )במילים:  ₪ 10,000לחוברת תנאי המכרז, ע"ס  10המכרז ומסומן כנספח 

שברשותה רישיון או חברת ביטוח בישראל  שקלים חדשים(, שהוצאה על ידי בנק בישראל

לבקשת  , 1981-תשמ"א(, ביטוח) פיננסיים לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים

 ועל שם המשתתף.

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 13/1/2022על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר  3.5.1

ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר 

חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי 

 והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

ר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב למען הסר ספק, מובה 3.5.2

 יגרום לפסילת הצעת המשתתף.  -

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות  3.5.3

 מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת  –לתשומת לב המציעים  3.5.4

מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף .  10.2עיף ההצעות, הנקוב בס

לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה בהודעה  על  דחיית מועד הגשת . 3.5

 המכרז.

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז  3.5.5

ודשים ח 3-תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ

מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור 

 לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.   

ימים לאחר חתימת ההסכם עמו  90ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  3.5.6

 והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.  

נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הארכת  3.5.7

ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על

וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לבצע את הארכה בעצמה  הערבות בהתאם

 .  מעצם היות הערבות אוטונומית

לעיל, רשאית החברה  3.5.7לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק  3.5.8

לדרוש ולקבל פרעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים 

 נוספים.

 ובחירת ההצעות הזוכות במכרז שקילת ההצעות .4

מחיר, במסגרתה תבחן הצעת המחיר הגבוהה  100%התחרות בין המציעים מבוססת על  4.1

ירות כלתשומת לב המציעים, לדמי השיותר שתינתן בין המציעים המשתתפים במכרז. ב
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סכום נמוך יותר מדמי , וכי הם אינם רשאים להציע 10.3המינימליים הקבועים בסעיף 

 ."(דמי השכירות המינימלייםאלו )"שכירות מינימליים 

, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי החברה ההצעות תיבדקנה על ידי  4.2

 שתמצא לנכון. 

מובהר ומודגש בזאת  םוחשיבות מהותם, שכירויותשל  םלאור מורכבותעל אף האמור  4.3

לעצמה את הזכות אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת החברה במפורש כי 

לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. עוד מובהר כי 

ותסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, תהא רשאית, אך לא חייבת, במקרה החברה 

עם המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול  תןומשא לנהל מ

 זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז. משא ומתןדעתה, ועל פי תוצאות 

, ו/או מי מטעמו שרו של המציעוכ את , תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליההחברה  4.4

, בהתקשרויות קודמות גופים ציבוריים אחריםה של החברה ו/או העירייה ו/או סיונינ

החברה מצא ת, וכל שיקול או נימוק אחר כפי ששל המציע יכולתו הארגונית והכלכלית

  לנכון.

וטיב  עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרזתתבצע על פי  במכרז ההזוכעה בחירת ההצ 4.5

   .הצעתם

מציע ה להתקשר עםשלא , מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, החברה תהיה רשאית 4.6

 ו/או העירייה  שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של החברה

או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונה הרע ו/עם המציע ו/או עקב היכרותה את המציע, 

והפועלים מטעמו ו/או היכרותה אותם. כן תהיה רשאית עם היחידים והגופים השולטים בו 

נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת מבנה החברה שלא למסור את ה

אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים ציבוריים 

היחידים והגופים  אחרים יש ניסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע הנו תאגיד, עם

 השולטים בו והפועלים מטעמו.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה  4.7

שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הסופי 

 והבלעדי של החברה.

זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, , החברה שומרת על לעיל אמורמהמבלי לפגוע  4.8

בכל מועד שהוא, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. בכלל זה, מספר ההצעות 

 נימוק אשר עשוי לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז.  ואאשר תוגשנה ה

מכרז, תעמוד למבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שבו לא תוגשנה מספיק הצעות כשרות  4.9

 הזכות לפעול באחת או יותר מהחלופות הבאות: חברהל

 לא לבחור אף זוכה במכרז; 4.9.1

 לבטל מכרז זה ולערוך מכרז חדש; 4.9.2

כל המציעים או תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות ל החברה 4.10

ו/או  בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות חלקם בכל עת

ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, ר אחר הנחוץ לדעתה כל דב
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 אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע

, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למכרז בתנאי הסף

 הצעות. הלמועד האחרון להגשת 

חברה שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם ה 4.11

 מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים

 .של החברה

 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים )או מי מהם(. 4.12

הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם  החברה שומרת לה את 4.13

 מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.

, והכל על פי שיקול בירור פרונטאלילהחברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע  4.14

 דעתה.

 מסמכי המכרז .5

  :המכרזאלה המסמכים המהווים את מסמכי  5.1

 חוברת תנאי המכרז, על נספחיה )מסמך זה(: - 'א מסמך 5.1.1

 טופס פרופיל המציע; - 1נספח  5.1.1.1

 הצעה;הטופס  - 2נספח  5.1.1.2

 (;יוגש באופן מקוון בלבדהצעת המחיר של המציע ) – 2.1נספח  5.1.1.3

 ;הבנת תנאי המכרז הצהרת המציע בדבר - 3נספח  5.1.1.4

 ;עו"דאישור  - 4נספח  5.1.1.5

 ;1976-התשל"ו, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהירים - 5נספח  5.1.1.6

 על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים הצהרת המציע - 6נספח  5.1.1.7

 מתווכים";

 תצהיר בדבר מצב המציע; - 7נספח  5.1.1.8

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים;  - 8נספח  5.1.1.9

 ;הצהרת העדר קרבה לעובדי העירייה ו/או העירייה – 9נספח  5.1.1.10

 נוסח ערבות בנקאית הגשה. – 10נספח  5.1.1.11

  ;שכירות התקשרות/הסכם  - 'ב מסמך 5.1.2

כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של החברה ונמסרים למציעים לשם  5.2

את מסמכי המכרז עד למועד הגיש להכנת הצעתם והגשתה ולשם כך בלבד. על המציעים 

האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם 

על ידי המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה  שמולאולאחר 

ביעה ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תכזוכה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר 
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בקשר לכך. אין המציעים רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה 

 אחרת.

את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט הייעודי של החברה,  5.3

. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז  https://hacal.co.ilבכתובת: 

 אשר יוגש לתיבת המכרזים המקוונת בלבד.

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .6

לעיל, יצרף המציע את כל  3המציע כנדרש בתנאי המכרז, לרבות בסעיף  ןלהוכחת ניסיו 6.1

 ובכלל זה יצרף את המסמכים הבאים:האישורים והמסמכים הנדרשים, 

יצרף המציע להצעתו  ,לעיל 3.1 ףלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעי 6.1.1

התאגדות של  תעודתתעודת עוסק מורשה ו/או תעודת זהות/דרכון תקפים ו/או 

 ;המציע וכן נסח עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות, לפי העניין

 המציעצרף י, לעיל 3.2בסעיף  יםהקבוע הסף בתנאי המציע עמידת להוכחת 6.1.2

 לחוברת תנאי המכרז; 7 כנספח המצורףבנוסח ערוך ומאומת כדין  תצהירלהצעתו 

כן יצרף המציע להצעתו את כל המסמכים האחרים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  6.2

 .1976-ציבוריים, התשל"ו

פי חוברת תנאי המכרז זו,  על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לצירופים אחרים הנדרשים על 6.3

 ובנוסף למסמכי ההצעה החתומים, גם את המסמכים המפורטים להלן:

 תנאי המכרז;חוברת ל 1נספח כ ורףנוסח המצבמציע ה פרופיל טופס 6.3.1

 לחוברת תנאי המכרז;  2כנספח טופס הצעה מלא וחתום, בנוסח המצורף  6.3.2

לחוברת תנאי  3כנספח הבנת תנאי המכרז, בנוסח המצורף  בדבר המציע הצהרת 6.3.3

 המכרז;

, המכרז תנאי לחוברת 4בנספח אישור עו"ד, על פי הנוסח ש -במידה והמציע תאגיד  6.3.4

 :המפרט כדלקמן

 ;מציעבמסגרת סמכויות ה ההנ שכירות ה הסכםכי ביצוע ההתקשרות ב 6.3.6.1

 ;מציעשמות המנהלים של ה 6.3.6.2

 ;מציעשמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את ה 6.3.6.3

 ;המציע בעליפירוט  6.3.6.4

החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז מוסמכים לעשות כן,  אישור כי 6.3.6.5

 לכל דבר ועניין. וחתימתם מחייבת את המציע

על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמי מתווכים", בנוסח המצורף  ת המציעהצהר 6.3.5

 לחוברת תנאי המכרז; 6נספח לתנאי המכרז כ

 8 נספחהמציע נדרש לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כ 6.3.6

 לחוברת תנאי המכרז

 9כנספח הצהרה על העדר קרבה לעובדי החברה ו/או העירייה בנוסח המצורף  6.3.7

  ;לחוברת תנאי המכרז
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 ;"רמדורתנאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת " – 11 נספח 6.3.8

 על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז. 6.4

 יחתמו על ידי מורשי החתימה של המציעילעיל,  5-6כל מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף  6.5

 .ויצורפו להצעתו

 דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. 

חתמו בשם ידפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בהסכם ההתקשרות, י

 מלא ובמידת הצורך )תאגיד( בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. 

 מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.

על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ  6.6

)תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין 

 הרשויות המוסמכות לכך.התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם 

עד לא  יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז 6.7

שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים  הצעה. יאוחר מהמועד האחרון להרשמה למכרז

על  ., אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בהכאמור, תהיה הועדה רשאית

המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת 

עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה 

 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

ובטחונות כמפורט  תב ערבותהחתימה על החוזה ימציא המציע הזוכה לחברה כ בשעת 6.8

כתב הערבות ולנדרש  לנוסחלהבטחת מילוי התחייבויותיו בהתאם בהסכם השכירות 

 .השכירותכמפורט בהסכם 

יתר טפסי החוזה  את ימציא/או ום ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע, האמור מן לגרוע מבלי 6.9

 ידישיידרש לכך על ימים מיום  14/או לא יעמוד בתנאים המוקדמים לחתימת החוזה תוך ו

רשאית  החברהתהא כנדרש,  ים )נספח ג'(ביטוח ואישור קיוםו/או לא ימציא ערבות  החברה

כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין נזק כללי אשר  וזאתלחלט את סכום הערבות לטובתה, 

אינו ניתן להוכחה ואינו טעון הוכחה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה לתבוע 

/או הפסד עקב חזרתו מהצעתו המחייבת. בלא קשר לכך ומבלי לפגוע ממציע כזה כל נזק ו

בזכותה כאמור, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, במקרה כזה, לפעול כפי הבנתה בקשר 

 נשוא המכרז, ובין היתר לקבל הצעה אחרת, ו/או לבטל את המכרז. להתקשרות

 עצמה הביטוח חברת ידי על חתומה להיות חייבת, ביטוח חברת ערבות כי, בזאת מודגש 6.10

 .מטעמה סוכן ידי על ולא

 הסתייגויות .7

אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר,  7.1

במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל 

במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. –עלולים לגרום לפסילת ההצעה 
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חוברת בנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות  7.2

לפי שיקול דעתה הבלעדי  הכל –, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה תנאי המכרז

 והמוחלט של החברה.

במקרה בו הוספו שינויים ו/או הסתייגויות, כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית, על פי  7.3

 שיקול דעתה הבלעדי, לעשות כל אחת מאלה:

 לפסול את ההצעה. 7.3.1

 להתעלם מן השינויים ו/או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו מעולם. 7.3.2

משלימה  חברהים ו/או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד, שהלהתייחס לשינוי 7.3.3

 עמו.

לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות, ובלבד שאין בתיקון  מהמציעלדרוש  7.3.4

 ציעכאמור כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה. לא נענה המ

 ., תפסל הצעתו על הסף לדרישת המזמינה, 

נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו בשינויים  במקרה בו החברה לא הודיעה על 7.4

ו/או בהסתייגויות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של זכייה, תחייב את 

המשתתף ההצעה שהוגשה ללא השינויים ו/או ההסתייגויות. למען הסר ספק, מובהר כי 

ו/או לאפשר  פסילת הצעתול ע ציעהחברה לא תהיה חייבת להתריע בפני המבמקרה כאמור 

 .בניגוד להוראות סעיף זה השינויים ו/או ההסתייגויות אשר הוספו על ידולו לתקן את 

 , הבהרות ושינוייםסתירות ו/או אי התאמות .8

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות,  8.1

 בעמוד הייעודית הלשוניתבכתב, באמצעות  12:00בשעה  10/11/2021בכתב, עד ליום 

תוך פרוט זהותו ופרטים למענה, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות,  המקוון באתר המכרז

השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או 

 כל פרט שהוא.

 את הבקשות להבהרה/שאלות/אי התאמות יש להגיש במבנה הבא בלבד: 8.2

הבהרה/שאלה/אי  סעיף ותת סעיף מסמך עמוד מס"ד
 התאמה

 תשובה

      

 

מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, 

 שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. 

כי לצורך הגשת שאלות הבהרה, יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט בסעיף  יובהר 8.3

 לעיל.  1.5

 תחת, הממוכנת במערכת המכרז לעמוד תועלנה המציעים לפניות החברה של תשובותיה 8.4

 המציעים על. המכרז מסמכי יתר כל עם יחד המציעים לעיון זמינות ותהינה, המכרז לשונית

 .המכרז עם בקשר החברה לפרסומי ביחס שוטף באופן באתר להתעדכן החובה מוטלת
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, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, המערכת תהיה נעולה בפני הגשת יודגש 8.5

הבהרה. אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות  שאלות

 המערכת הממוכנת כאמור. 

 שיוגשו באיחור לא ייענו, אלא במקרים מיוחדים, על פי שיקול דעתה של החברה. שאלות 8.6

, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר לקבלת הבהרות בהתאם להוראות סעיף זה שלא יפנה מי 8.7

 .במסמכי המכרז אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב

החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא  8.8

שם המציע אשר פנה אליה(, והכל למסור התייחסותה לכלל המציעים )מבלי לנקוב ב רשאית

שנקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד 

 הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. לצורך

בקשר  החברההבהרה, תיקון, עדכון, שינוי או תוספת כלשהי אשר יעשו על ידי תשובה,  כל 8.9

במערכת  מופורסייעשו בכתב בלבד וי המציעיםו/או כמענה לשאלות  ה, מיוזמתמכרזעם ה

למען הסר ספק מובהר כי אין כל תוקף לתשובה ו/או הממוכנת תחת לשונית המכרז. 

 אשר יפורסמו במערכת הממוכנתמסמכי ההבהרה הבהרה שיימסרו בכל דרך אחרת וכי 

המציע כשהם חתומים על  והם יצורפו להצעת המכרזיהיו מחייבים ויחשבו כחלק ממסמכי 

 ידו.

יגבר על האמור  החברהשל סתירה, האמור במסמכי ההבהרות שיפורסמו על ידי  במקרה 8.10

 המקוריים. המכרזבמסמכי 

 המכרזלגרוע מהאמור, החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  מבלי 8.11

הבהרה שיועברו אליה בכתב עד למועד הגשת ההצעות, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים והתיקונים ציעיםהמכאמור ו/או יעלו בכנס 

המציעים במערכת  כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת

, את לדעתה ככל ששינויים כאמור הנם מהותיים ומחייביםהממוכנת לפי שיקול דעתה, 

, הצעות, תהא החברה רשאית להודיע על דחיית מועד זהההמועד האחרון להגשת  דחיית

 . בהודעה אשר תפורסם במערכת הממוכנת

מובהר כי התייחסותה של החברה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים, אם תהא  8.12

 .התייחסות שכזו, לפי שיקול דעת החברה, תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה

 מציעיםוסיור מפגש  .9

 נשוא על כללי רקע ליתןהפגישה  מטרת. בנכסים מציעיםוסיור  מפגשהחברה לערוך  בכוונת 9.1

לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים.  מענהוכן ליתן  המגרש, לראות את המכרז

יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק: מטרת הפגישה הינה כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן 

שאלות אשר יתעוררו. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את 

צם השתתפותו החברה, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בע

 בפגישה כאמור נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה. 

 מו כדלקמן: יתקיי מציעיםוסיור ה מפגשאם ייקבע אחרת,  זולת 9.2

במשרדי מקום המפגש יהיה  11:00בשעה  4/11/2021ביום יתקיים המפגש  9.2.1

  מודיעין מכבים רעות.  4החברה שברח' המעיין 
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 לאחר מפגש המציעים . , יתקייםמגרש סיור המציעים ב 9.2.2

המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להעביר הודעה בכתב לחברה  9.3

שעות קודם למועד המפגש, בה יפורטו פרטי  48לצורך הרשמה למפגש, לפחות 

הנציג מטעם המשתתף )שם מלא מס' טלפון + כתובת דוא"ל + מס' פקס(, וזאת 

 michrazim@hacal.co.ilלכתובת באמצעות דוא"ל, 

להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין  המעוניינים 9.4

שעות  24לפחות  , בהתאם לפרטים שלעיל,שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה

 .הפגישהקודם למועד 

. מובהר בזאת, כי החברה, לפי שיקול חובה אינה מציעיםהוסיור  במפגש ההשתתפות 9.5

 נוסף.  מציעים מפגשדעתה הבלעדי, תהא רשאית לערוך 

מטרת המפגש הינה כלי עזר נוסף למשתתפים לצורך  כיהסר ספק, מובהר במפורש,  למען 9.6

/או מי מטעמה והמציעים כדי להוות מצג כלשהו מצד החברה  במפגשגיבוש הצעתם, ואין 

המבנה  השכרת -נות את העיקרון העומד בבסיס מכרז זה, לפיו ו/או לשמגרש ה למצב ביחס

 התחייבות/או ו מצג כל וללא, "AS-IS"כפי שיהיה במועד קבלת טופס אכלוס , הינה במצבו 

 .החברה  מצד

 הגשת למועד עד המכרז במסמכי ותיקונים שינויים להכניס זכותה על שומרת החברה 9.7

. הבלעדי דעתה שיקול פי על והכל, המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה, ההצעות

 לידיעתם, בכתב, ויובאו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור והתיקונים השינויים

 הפקס ומספרי הכתובות לפי בפקסהאלקטרוני ו/או  בדואר המכרז מסמכי רוכשי כל של

 ככל, דעתה שיקול לפי. המכרז מסמכי רוכשי ידי על ימסרו או נמסרו אשר והטלפון

, הצעות להגשת האחרון המועד דחיית לדעתה ומחייבים מהותיים הינם כאמור ששינויים

 אשר המציעים לכלל תועבר אשר בהודעה, זה מועד דחיית על להודיע רשאית החברה תהא

, קבלתה ממועד יומיים בתוך ההודעה קבלת יאשרו המציעים. המכרז חוברת את רכשו

 .החברה כתובת לפי לחברה בכתב בהודעה

תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה  יםו/או של נציגה למציע חברהכל תשובה של ה 9.8

לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה,  חברהבדרך אחרת. ה שתינתן

בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה, והקשר בין  אחר אדם כל/או ו מטעמה משנה קבלני

 למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד. חברהה

 תהא אם, שינויים/או ו הבהרות לקבלת המציעים לפניות החברה של התייחסותה כי מובהר 9.9

 .אליה פנה אשר המציע בשם לנקוב מבלי תעשה,  החברה דעת שיקול לפי, שכזו התייחסות

 .קבלתה ממועד יומיים בתוך מהחברה תשובה/או ו הודעה קבלת לאשר המציעים על 9.10

 והתמורה הגשת ההצעה .10

ההצעה על כל נספחיה, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע,  10.1

 . מערכת הממוכנת כמפורט לעילאמצעות התוגש ב

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  הנדרשהצעת המציע תכלול, בין היתר, כל מסמך 

 . ההצעה בחינתוכל מסמך הנדרש בהתאם למסמכי המכרז לרבות כל מסמך הנדרש לצורך 
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תוגש שלא  הצעה  15/11/2021 ביום 15:00עה המועד האחרון להגשת ההצעות הנו ש 10.2

 יל לא תתקבל.ו/או תוגש לאחר המועד דלע במועד האמורהמקוונת בתיבת המכרזים 

להגשת הצעות במכרז זה  מובהר כי דמי השכירות המינימלייםלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי 10.3

החברה מבקשת להבהיר כי הצעות שיוגשו "( דמי השכירות המינימלייםכדלקמן )" הינו

 : החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מתחת לדמי השכירות המינימליים תיפסלנה

כפול  )לפני מע"מ( ₪ 65בסך של מ"ר  1 –ל  מינימלייםחודשיים דמי שכירות  10.3.1

 ;  שטחי שרות( 300 -עיקרי ו 700מ"ר ) 1000

 .הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 10.4

 עותק מושחר 10.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים  10.5.1

סוד שהוגשו על ידו, שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי או 

מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים 

 "סודיות מסחרית", עותק זה יצורף כמסמך רשות באתר המקוון. 

אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב החברה  10.5.2

תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן החברה מובהר בזאת, כי ככל ש

למציע, לפני גילוי המידע, על החברה על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע 

החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע 

 שעות( כדי לערער על החלטה זו. 48שהות של ארבעים ושמונה )

בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים על המציע לציין בהצעתו,  10.5.3

הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע סודי. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת 

 הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון לחברה.

החברה למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא  10.5.4

אחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה לגלות למציעים ה רשאית

 ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 ניגוד עניינים .11

 החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:

אורגן בחברה )לרבות דירקטור או מנכ"ל(, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים 

, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא לעיל מחזיק בו

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. –" קרוביוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "

מציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם השירותים נשוא מכרז זה ו/או חשש 

לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה החברה את אישורה  –החברה לניגוד עניינים בינו לבין 

 לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 לחוברת זו. 8נספח ניגוד עניינים, המצורף כ העדר תשומת לב המציעים מופנית לטופס ההצהרה על 

 תנאים מוקדמים לחתימת הסכם; ביטול ההתקשרות עם הזוכה והתקשרות עם מציע אחר .12
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זוכה שהוכרז כ התקשרות עם מציעה םהסכמובהר כי תנאי מקדים לחתימת החברה על  12.1

( ימים מיום קבלת הודעת הזכייה 14לחברה בתוך ארבעה עשר )כי המציע הגיש הנו  ,במכרז

את כל האישורים והמסמכים הנדרשים על מנת להוכיח את עמידתו בכל התנאים כאמור 

  לשביעות רצונה של החברה., מסמכי המכרזב

לפי שיקול דעתה החברה,  לא עמד המציע הזוכה בהתחייבותו לפי סעיף זה, תהא רשאית  12.2

 ת זכייתו או ליתן לא ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו.הבלעדי, לבטל א

מציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי החברה ובעצם הגשת הצעתו הוא ל 12.3

 .מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם ביטול זכייתו

את זכיית המציע בשל אי עמידתו בתנאי סעיף זה, תהא רשאית החברה מבלי לגרוע מן האמור, ביטלה 

להכריז על המציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע שזכייתו בוטלה כעל המציע הזוכה או החברה 

לבטל את המכרז, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע שהצעתו דורגה לאחר הצעת המציע 

ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה שזכייתו בוטלה אין ולא תהיה כ

 במכרז.

 .ביטוחהדרישות  .13

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי השוכר שהצעתו  13.1

", הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוחתיבחר )להלן: "

 בהתאמה(.

זה לעיל ולהלן, לרבות  13לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף  השוכר הזוכה יידרש 13.2

ביטוחי "  14)להלן: "ההסכם"(, סעיף בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות 

העבודות של אישור ביטוחי אישור קיום הביטוחים )להלן: "( 1)ג'  יםבנספחו" השוכר

 השוכרהקבע  של אישור ביטוחי אישור קיום הביטוחים )להלן: "( 2) ג'בנספח ו"( השוכר

 .)" 

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות  13.3

במלואם ומצהיר בזאת כי  והחוזה המכרזלפי מסמכי  ההתקשרותלעיל ולהלן ואת מהות 

 קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

ולהפקיד בידי החברה  המכרזגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי מ 13.4

" אישור  להסכם ג'נספח , את הוכתנאי לתחילת תקופת השכירותלא יאוחר ממועד תחילת 

 . השוכרכשהוא חתום כדין על ידי מבטחי "  השוכרביטוחי 

כאמור, מתחייב  מיםהחתו( 2ג' ) –( ו 1) ג' יםנספח השוכרביטוחי  יבנוסף להמצאת אישור 13.5

במקרה של גילוי  "(הדרישהכי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן: " השוכר

נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי פוליסות הביטוח ו/או על מנת לאפשר לחברה לבחון 

המתייחסים ימציא לחברה את חלקי הפוליסות  את קיום תנאי הביטוח שבחוזה

"( ומבלי שייחשפו נתונים מסמכי הביטוח)להלן: " נשוא מכרז זה בלבדלהתקשרות 

 נשוא מכרז זה. להתקשרותמסחריים מסווגים שאינם רלוונטיים 

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  13.6

יות להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגו

 להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח ו/או למסמכי הביטוח.
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מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות  13.7

, החברה השוכרהביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי 

 ונספחיהם. החוזהתתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, 

, כנדרש, השוכרביטוחי  ילמען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת אישור 13.8

 .השימוש במושכראת מועד תחילת  מהשוכרהחברה תהייה רשאית למנוע 

 ינספחבהר בזה, כי במקרה של אי המצאת לעיל, מו 13.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  13.9

( השוכרלעיל, תהא החברה רשאית לראות במציע )   13.8, כאמור בסעיף יםהביטוח אישור

 ( במכרז.השוכרו/או לבטל את זכייתו של המציע ) החוזהכמי שהפר את 

אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  13.10

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין בחתימה וחותמת של המציע

 להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 

 תנאים כלליים .14

 דין חל 14.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם 

לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך 

 והגשת ההצעות.

 ביטול המכרז 14.2

ו/או עפ"י אילוצים פנימיים של החברה מובהר כי קיימת אפשרות לביטול המכרז עקב 

שיקול דעת החברה. בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים 

ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או 

עלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה מי מטעמה בעניין זה ומתחייבים שלא לה

 ו/או מי מטעמה, בקשר עם ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא, לא יהיו 

זכאים המציעים לכל פיצוי ו/או תשלום נוסף, מכל סוג ומין שהוא, לרבות תשלום עקב 

 הכנת ההצעה ו/או כל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.הוצאות שהוציאו ב

 תניית שיפוט 14.3

 .לוד-של מחוז מרכזכל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים 

 הוצאות ההשתתפות בהליך 14.4

בגין החברה המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מ

 הוצאות אלה.

 ון בהצעה הזוכה זכות עי 14.5

לאחר סיום הליך המכרז והכרזה על תוצאות המכרז, משתתפי המכרז יהיו רשאים לעיין 

. 1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בחומרי המכרז בהתאם להוראות תקנה 

העיון יתבצע במשרדי החברה, בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון לחברה ולתיאום מראש 
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ובכפוף לתשלום  inbal@hacal.co.il של מועד העיון עם נציג החברה באמצעות דוא"ל 

  .י העלויות הכרוכות בעיוןלחברה, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסו ₪ 500הוצאות בסך של 

 הצעה בודדת 14.6

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או 

הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח 

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות  50%-" כאחזקה של למעלה משליטה"

 מהדירקטורים. 50%-למנות יותר מ

 לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים. 14.7

 

 

 בברכה,

  , רו"ח )עו"ד(טל אוחנה

 מנכ"לית החברה הכלכלית

  

mailto:ןinbal@hacal.co.il
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 1נספח 

 פרופיל מציע

 

 : __________________________                   /הע.מ.מס' התאגיד_ _____________שם המציע: ___________

 

 יסוד:________________________שנת 

 

 ________כתובת המציע:________________________________________________________

 

 __________טלפון:_________________________ פקס:______________________________

 

 ______________________________דואר אלקטרוני: ________________________________

 

 ____________________________ תפקיד:___________שם איש הקשר במציע:_____________

 

 ___________________________טל' סלולארי: _                  

 

 _____________________._____________________  ת.ז.   _______1 שמות בעלי המציע:

  

 ___________________ת.ז. __________._____________________ 2 

 

 __________________._____________________ ת.ז. ___________3 

  

  )אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד(

 

 ________________________________________________ :מציעשמות מורשי החתימה מטעם ה

 

 ______________________________ חתימת המציע:

 



- 20- 

 2 נספח
        לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ
 4רח' המעיין 

 מודיעין מכבים רעות 

 .ג.נ.,א

 הצעה  טופס

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות "מ, הח אנו .1

שכונת להשכרה והפעלת מרפאה במבנה שייבנה ב 07/2021"( במסגרת מכרז מס'  החברה)"בע"מ 

 המכרז מסמכי כל את קראנו כי מאשרים, "(המכרז)להלן: "  הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעות

 ואנועל כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיהם  אותם והבנו אותם למדנו

מציעים בזה , זו הצעתנו מתנאי כחלק כאמור ונספחי כל על, מכרזב םהמפורטי לתנאים מסכימים

 5877 גוש:בשכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעות  1111 רשמגבמבנה שיוקם  לשכור את הלחברה 

 "(;המגרש" )להלן:  3/3תב"ע מד' לפי תכנית מאושרת  23חלקה 

)שבעה( ימים מיום קבלת אישורכם על קבלת הצעתנו, נחתום במשרדכם  7מתחייבים בזאת כי בתוך  אנו .2

חתום כדין על ידי )נספח ג'( הביטוח  נספח אישורונפקיד בידיכם את על נספחיו ת שכירועל הסכם ה

ונשלם את התשלום הראשון ; , ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאהחברת הביטוח

 כקבוע בהסכם. 

על ההסכם נשוא המכרז כאמור לעיל ו/או לא נשלם את התשלום הראשון כקבוע במידה ולא נחתום  .3

בהסכם יראה הדבר כהפרה יסודית של ההסכם, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 

, ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את הערבות הבנקאית )כקבוע 1970 –תשל"א 

ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך במסמכי המכרז( כפיצוי קבוע 

 המו"מ.

 6הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך  .4

חודשים. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה 

. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות לבניכם בינינו מחייב

 מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז.

 במכרז אחרים ולמשתתפים בכלל לאחרים לגלותם לא/או ו הצעתנו פרטי גילוי את למנוע מתחייבים אנו .5

 .בפרט זו הצעתנו נשוא

 .אחרת הצעה כל או ביותר הגבוהה ההצעה את לקבל מתחייבים אינכם כי לנו ידוע .6

 : להלן כמפורט"ד, עו בפני חתימה וזכויות חתימות לאשר יש

 "דעו בפני חתימה אישור

_, _________________ מרחוב"ד, עו____________, ___ לפני הופיעו ________ביום כי מאשר אני

החתומים על הצעה זו, שהינם בעלי   __________;________.__2____;___. ___________1"ה: ה

 לכל דבר ועניין.___ וחתימתם מחייבת ________________-זכויות חתימה ב

 __________, עו"ד          _________________
 תאריך         

     

 חתימה וחותמת                  תאגיד' מס/  זהות' מס  שם המציע     
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 2.1נספח 

להגיש באמצעות המערכת הממוכנת  ישלב המציעים כי את טופס הצעת המחיר, וכן כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה,  תשומת***
, בהתאם וניקוד האיכות המציעיםלהצעות  הסף בתנאי העמידה בדיקתבלבד. הצעת המחיר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך 

 ***המכרז תנאי בחוברתלשלבים המפורטים 

        לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 4רח' המעיין 
 מודיעין מכבים רעות 

 .ג.נ.,א

 טופס הצעת המחיר  הנדון:

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות  .1

להשכרה והפעלת מרפאה במבנה שייבנה  07/2021מכרז מס'  "( במסגרת החברה)להלן: " העתיד בע"מ

מבנה שיבנה לשכור את ה"(, מציעים בזה המכרז)להלן: " שכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעותב

בהתאם לכל דרישות החברה המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות, וזאת בתמורה מהחברה 

    בהצעתנו שלהלן: לחברה שתשולם 

לפי תכנית מאושרת  23חלקה  5877 גוש: , בשכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעות 1111 רשמגב

 "(;המגרש" )להלן:  3/3תב"ע מד' 

  ₪ 65מ"ר  )לא כולל מע"מ(  1 -דמי השכירות החודשיים המינמליים ל

 

 ______________ ₪ )לא כולל מע"מ( מ"ר   1 -להמציע  דמי שכירות החודשיים המוצעים על ידי

 

"מ מע יתווסף לעיל 1 בסעיף האמור לסכום וכי"מ מע כולל אינו לעיל 1 בסעיף המצוין הסכום כי לנו ידוע .2

  .בו נישא ואנו כדין

מוגדרת לצרכי מע"מ כמלכ"ר  כי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר עתיד בע"מ, מובהר בזאת 

וחייבת להוציא חשבונית מס רק בגין עסקת אקראי. החברה עומדת  לפנות לשלטונות המע"מ על מנת  

התקשרות זו. למען הסר כל ספק, המע"מ יתווסף, כאמור לעיל, רק במידה ללקבל אישור כעוסק מורשה 

ווסף המע"מ  רק על התשלומים בגין והחברה תקבל  את האישור הנ"ל. במידה והאישור לא יינתן  ית

 עסקאות האקראי .

 מדמי השכירות המינימליים. גבוההלתשומת לב המציעים, כי הצעתם המוצעת נדרשת להיות  .3

 אנו מצהירים כי כל הפרטים שנמסרו על ידינו כאמור לעיל הנם נכונים ומדויקים.

  שם המציע )מלא(: _______________________________________

 ________________ שמות מורשי החתימה מטעם המציע: _________________

 __________________ חתימות מורשי החתימה: ______________

 תאריך: ________________  חותמת המציע:______________
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 נספח 3
 הצהרת המציע

 

להשכרה והפעלת  07/2021מכרז מס'  מסמכי אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל 
בין המצורפים ובין  ,(להלן: "המכרז") שכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעותמרפאה במבנה שייבנה ב

 שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

והגשנו את הצעתנו בהתאם. כי למדנו  אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז .1
ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, 

נשוא המכרז. כי אנו  ותהפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבוד
כל תביעות או דרישות מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג 

המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע 
בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, 

מכרז ו/או תנאי מתנאיו, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי ה
 מתנאי כל דין.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות  .2
שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי 

 .יפיתההתקשרות לביצוע מטלה ספצהסכם המסגרת והסכם המכרז, ולרבות 

שמירת סודיות בכל הנוגע ת מחייבשההתקשרות על פי מסמכי המכרז אנו מצהירים כי ידוע לנו  .3
למידע שיגיע לרשותנו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר 

ות, זה במהימנות ואמינ מכרזולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי  המכרזביצוע הוראות מסמכי 
תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו 

כלשהו שלא במסגרת מכרז  שכתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימו
 זה.

מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גילינו  אנו .4
 את פרטי הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.

שבשמו מוגשת  מציעאנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי ה .5
כל דין או הסכם  ל פיי אין כל מניעה עעל הצעה זו וכ מציעההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם ה

    לחתימתנו על הצעה זו.

 

 

___________                                          ____________ 

 חתימת המציע                               תאריך
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 4ספח נ           

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח העיר מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 

 אישור 

 "(, מאשר בזאת כדלקמן:המציעאני הח"מ, _________________ ,עו"ד של _________________ )"

שכונת להשכרה והפעלת מרפאה במבנה שייבנה ב 07/2021מכרז מס'  ביצוע ההתקשרות לפי  .1

 .הנן במסגרת סמכויות המציע הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעות

 המציע הנם: _________________________________________________. שמות מנהלי .2

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד הנם: ___________________________ .3

.____________________________________________________________________ 

 ________________________________________.אופן החתימה המחייב את המציע הנו:  .4

 בעלי המציע הנם:  _______________________________________________________. .5

הצעה זו ועל  _____________, אשר חתמו בפני עלחתימות ה"ה  ______________ וכן ______ .6

 יד המציע לכל דבר ועניין.   החוזה המצורף לה, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מחייבות את התאג

 

 

                                         _______________________          __________________ 

 תאריך                                     חתימת וחותמת עו"ד
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 5נספח 

 תצהיר

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 

י יאני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי על
 להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציע_________________ )להלן: "אני הוסמכתי כדין על ידי ___ .1
שכונת הציפורים בעיר מודיעין להשכרה והפעלת מרפאה במבנה שייבנה ב 07/2021מכרז מס'  ללהצעה 

 "(.המכרז)להלן: " מכבים רעות

 

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .2

 חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין  )א( 

הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט העד למועד האחרון להגשת  )ב(
 ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  )ב(
 הצעות. הכי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת  -זרים  

 

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3

 ר מינימום.המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכ )א( 

הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט העד למועד האחרון להגשת  )ב(
 ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  )ג(
כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת  -מינימום  

  הצעות.ה

 

 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 

 ; 1981-תשמ"אכמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, ה -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" 

 כל אחד מאלה:  -" בעל זיקה"

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1)   

הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב מציע   ( אם ה2)
, ותחומי פעילותו מציעבעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של ה

מציע   ; )ג( מי שאחראי מטעם המציע י האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של השל חבר בנ
 על תשלום שכר העבודה; 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית מציע   ( אם ה3)
 מציע   מהותית בידי מי ששולט ב

באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -", בעבירה הורשע"
2002 ;) 

 . 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -" חוק עובדים זרים"
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 ; 19876-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -" חוק שכר מינימום"

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;  -" שליטה מהותית"

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

______________ 

 חתימת המצהיר/ה

 

 אישור

 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה  ר/גב' ___________, מ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, 

וכי יהיה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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  תצהיר

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 עלי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת/ת נושא/גב' ______________, מר"מ, הח אני
 בכתב בזאת/ה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים/ה צפוי אהיה וכי האמת את להצהיר
 :כדלקמן

 זה תצהיר על לחתום"( המציע____________________ )להלן: " ידי על כדין הוסמכתי אני .1
שכונת הציפורים והפעלת מרפאה במבנה שייבנה בלהשכרה   07/2021מכרז מס' ל להצעה בתמיכה

 "(.המכרז)להלן: " בעיר מודיעין מכבים רעות

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9משמעותו של סעיף  אתמאשר כי הוסברה לי וכי אני מבין ו מצהיר הנני .2
 "(.חוק שוויון זכויות" )להלן: 1998-עם מוגבלות, התשנ"ח

זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר .3
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד ימים ממועד התקשרותי עם  30החברתיים בתוך 

 .בע"מ

  :במשבצת המתאימה Xיש לסמן  .4

 לחוק שוויון זכויות אינן חלות על המציע.  9הוראות סעיף  

 שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. לחוק 9הוראות סעיף  

 עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן: 100במידה והמציע מעסיק  

המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  

 הנחיות בקשר ליישומן. לשם קבלת –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

עובדים לפחות והמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד  100במידה והמציע מעסיק  

לחוק שוויון זכויות,  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 תנו לו.  המציע מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וני

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

 

______________ 

 /ההמצהיר חתימת

 אישור

_________  ביום כי בזאת/ת מאשר__________________,  מרחוב, דין עורך"מ _________, הח אני
.ז. ת באמצעות עצמו ושזיהה, המציע מטעם לחתום המוסמך/גב' ___________, מר במשרדי/ה הופיע

 לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר/ה עליו כי/ה שהזהרתיו ואחרי____________,  שמספרה
 .בפני עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים

________________ 

 "דעו וחותמת חתימה



- 27- 

 6נספח 

 מתווכים"הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים 

 

 ,1977 – לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין, ולרבות חוק העונשין, התשל"ז בנוסף .1

 :ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן המציע

 לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל 1.1

ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל ערך במטרה להשפיע במישרין  דבר בעל

/או של "( והחברה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח העיר מודיעין, עיר העתיד בע"משל 

ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר החברה  ו/או עובד בהחברה  נושא משרה ב

 .ממנו עם הליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים

ו/או עובד החברה  לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה ב לא לשדל ו/או 1.2

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע החברה  

 .הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעים ממנו חסוי/סודי

ו/או עובד החברה  עם נושא משרה ב לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, 1.3

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או החברה  

 .תחרותית לא

 .לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא מכרז זה 1.1-1.3פעלו בניגוד לאמור בס"ק  לא 1.4

 ומרתש החברה  דלעיל,  1יף התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסע .2

נעשתה  שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי על פילעצמה את הזכות, 

ההתקשרות  /או לא לקבל את הצעתו בהליך"( והתקשרותהפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר )להלן: "

החוזה/הזמנה הנובעים  זמן שהוא את ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל בכל

 .מהליך ההתקשרות

המשנה שלו, נציגיו,  ספקיבאחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו,  .3

 ו/או חוזה/הזמנה הנובעיםהחברה  ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם  סוכניו

 .ממנו

 

 

 מורשי החתימה של המציע, המוסמכים לחייבו בחתימתם:ועל זה באנו על החתום, 

 

          ______________ 

 המציע                   
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 7נספח 

 

 תאריך: _____________

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 

 ג. נ.,.א

 בדבר מצב המציע תצהיר :הנדון

 יעלי כי הוזהרתיש/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר מראני הח"מ, 

 בכתב בזאת/ה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים/ה צפוי אהיה וכי האמת את להצהיר

 :כדלקמן

"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציע____________________ )להלן: " ידי על כדין הוסמכתי אני .1
שכונת הציפורים בעיר להשכרה והפעלת מרפאה במבנה שייבנה ב 07/2021מכרז מס'  ללהצעת המציע 

 .מודיעין מכבים רעות
 

 הנני מצהיר בזאת כדלקמן: .2

 ;המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק 2.1

 ;ןפירעוהמציע אינו עומד בפני חדלות  2.2

   .בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו נכסי המציע עיקולים לא הוטלו על 2.3

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זה .3

 

______________ 

 /ההמצהיר חתימת

 

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. הופיע/ה במשרדי מר/גב' 

שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח 8
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

 לצרף להצעתו הצהרות בנוסח זה, חתומות על ידי המציע ומאומתת על ידי עורך דיןהמציע על 
 

 תאריך: _____________

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 

 ג.נ.,.א

 תצהיר

שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. 
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב 

 כדלקמן:

אני משמש כ _______________ בחברת ______________, מס' תאגיד/ ע.מ. ____________  .1
להשכרה  07/2021מכרז מס'  ל כה להצעת המציע"( והנני חותם על תצהיר זה בתמיהמציע)להלן: "

"(, המכרז)להלן: " שכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעותוהפעלת מרפאה במבנה שייבנה ב
 "(;החברה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"משפורסם על ידי 

ניגוד עניינים מכל מן וסוג שהוא, קשרים החברה,  עבור  ההתקשרותבמהלך תקופת למציע אין ולא יהיה  .2
במצב של את המציע עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלולים להעמיד 

 ;״(ניגוד ענייניםניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים )להלן: ״

 ;בלבד האינטרסים שלולטובת ההחברה   כלפיבנאמנות  פעלככל שהמציע יזכה במכרז, המציע י .3

ומתחייב להודיע החברה,  מתחייב להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם המציע  .4
 כאמור;החברה  מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאות במצב של ניגוד עניינים עם החברה,  ל

לעיל, לחדול מלבצע כל פעולה  4מתחייב בזאת, כי בכל מקרה בו יתעורר חשש כאמור בסעיף המציע  .5
 בעניין;החברה  וזאת עד לקבלת הנחיות החברה,  בשם 

הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או להלן יפורטו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .6
בעת  איתם קשר אישי או עסקיו/או שלמציע קיים  שירותים ול מעניקשהמציע ו/או בעקיפין למציע 

 :במצב של ניגוד עניינים את המציעלהעמיד  יםאשר עלול הגשת הצעה למכרז,

מהות הקשר של הגורם ו/או מי 
 מטעמו

 הגורם

  

  

  

  

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .7
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           ______________              ____________________ 

 שם המצהיר                         תאריך  

         ______________             ____________________ 

 חתימת המצהיר          ת.ז.  

 אישור עו"ד

אשר _______,  _____________ עו"ד, מאשר בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפנייאני הח"מ 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא יעשה כן, _____, זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.מסר יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

________    ______________________        

       חתימה וחותמת עו"ד                תאריך   
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 9נספח 

שכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים להשכרה והפעלת מרפאה במבנה שייבנה ב 107/202למכרז מס'  

 עירייה או חבר נבחר ציבורהחברה ו/או עובד תצהיר על העדר קרבה לעובד רעות 

 העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: החברה/הנני מצהיר בזאת כי  .1

, קרובו, סוכנו או ה"חבר מועצ לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א)א( 122סעיף  .א
שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד 

 - לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד
 אחות". –בת, אח או בן זוג, הורה, בן או 

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )א( 12 כלל .ב
הקובע: ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 

"בעל  ) ראה הגדרות  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -מועצה״ 
 ()ב((1)5 -)ב( ו11 שליטה" ו"קרוב" בסעיף

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או  לפקודת העיריות )נסח חדש( הקובע כי:)א( 174סעיף  .ג
מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה 

 עבודה המבוצעת למענה". שנעשה עם העירייה ובשום 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .2

אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן  מודיעין מכבים רעות בין חברי מועצת  .א
 או שותף.

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח  .ב

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן  10לה על "קרוב" כאמור לעיל חלק העו
 בו כמנהל או עובד אחראי. 

 .או בחברה  זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה-אין לי  בן .ג

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או חברה ידוע לי כי ה .ד
  אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל  .3

 ולראיה באתי על החתום:       

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________  שם המציע:
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  10נספח 

 נוסח טופס ערבות הצעה למכרז ממוסד בנקאי/חברת ביטוח מאושרת

 

 _________________: תאריך

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ

  4המעיין 
 מודיעין מכבים רעות 

 

 ערבות בנקאית מס' _________________ הנדון:

 ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם (, אנו"המציע" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1

_________שקלים  :)במילים "חש ___________ כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של
להשכרה והפעלת  07/2021למכרז מס'  המציע עם הצעת  (, בקשר"הערבות סכום" :( )להלןחדשים

 שכונת הציפורים בעיר מודיעין מכבים רעותמרפאה במבנה שייבנה ב

 ,ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנ .2
 ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי7ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) באופן מיידי

 .הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי .3
 תב ערבות זה לאהתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כ

 .יעלה על סכום הערבות

ובכלל זה לא תהיו  אוטונומית ובלתי חוזרת, בלתי מותנית, נההתחייבותנו לפי כתב ערבות זה ה .4

לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת  ,חייבים להסביר, לנמק, לפרט
 .המציע

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבהכ .5

 . _______ תוקפו עד ליוםנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בערבות זה ייכ כתב .6

 

 בכבוד רב,

____________ 

 


