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 1פרק 
 

 למשתתפיםותנאי המכרז הוראות 
  

 
 מסמכי המכרז .1

, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, להלןהמסמכים המפורטים 
 מסמכי המכרז:

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   'א נספח

 .טופס הצעת המציע   -  נספח ב'

 פירוט ניסיון המציע - (1נספח ג)

במכרז ולהבטחת  לצורך השתתפות( נוסח הערבות הבנקאית 1) -נספח ג'       
 קיום כל תנאי המכרז.

 . נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה (2)   

 קיום ביטוחים.אישור    - נספח ד'

  .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק    - נספח ה'

 בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום תצהיר  - נספח ו'
 לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים כדין

 ההסכם ונספחיו.                - 'ז נספח 

           

 הוראות ותנאי המכרז .2

 
 הוראות ותנאי המכרז

 
 

שדרוג המקוואות הקיימים למקוואות חכמים בכלל לבזאת הצעה  נהמזמי רחובותהמועצה הדתית 
 , הכל כפי שיפורט להלן.המקוואות שבעיר

 
 

 העבודה מהות
 
שדרוג המקוואות הקיימים למקוואות חכמים אשר יוכלו להישלט מרחוק מכרז זה מתייחס ל .1

 "(. השירותים)להלן " לרבות בתאורה, תרמוסטטים וכל הפריטים המופיעים במפרט
 
, במקוואות ם כוללים התקנת בקרים חכמים ומתן אחריות ותמיכה לאחר התקנתםשירותיה .2

תוכנות השליטה היעודיות במחשבים  תיקונים, אחזקה שוטפת, התקנתבין היתר, ביצוע 
, מתן פתרון מידי לבעיות דחופות, מתן הדרכות, אחזקה, תמיכה ופתרון ובמכשירים ניידים

 בעיות המתעוררות מעת לעת. 
 

  'נספח ו - ראה נספח מצורף - השירותים יינתנולגביהם ש קוואותהמ
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בסיור קבלנים יוכלו להתרשם המציעים מהמכשירים  ,מקוואות 7קיימים  ,מועצהבהערה: 
 המותקנים במקוואות השונים, נשים וגברים כאחד.

 
, הסיור יחל במקווה בר אילן ויסובב סביב המקוואות 10:00בשעה  25.1.21 סיור קבלנים יערך ביום

 על כן, על המציעים להערך בהתאם לתחבורה.
 

 בהקשר לרבות, העל פי שיקול דעת וואות או להקטיןמקבכל עת להוסיף  רשאית המועצה .3
  .חכם שמותקןהציוד ה היקףל
 

מובהר, כי כל שינוי כאמור לא יקנה למציע כל זכות לקבלת פיצוי כלשהו או תשלום נוסף מידי 
  למסמכי המכרז. 3, מעבר לזה המפורט בפרק המועצה

 
 זמן הביצוע 

 
ובכל הנוגע  קבלת צו תחילת מתן שירותים,על הזוכה יהיה להתחיל במתן השירותים עם  .4

חודשים מיום מתן צו תחילת  36 עד  במשך תקופה שללספקם  לאחריות ותחזוקה שוטפת
 חודשים נוספים.  36-הזכות להאריך ההתקשרות על פי חוזה זה ב מועצהל .השירותים

 
 תנאי השתתפות במכרז

 
להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות  םרשאי .5

 הסף המפורטות להלן:
 

 אישור "מצב שבת" ואישור כי המערכת יכולה לפעול בשבת ללא חשש לחילולה.בעל  .5.1
 .אסמכתאות מפורשות לכך ממוסד רבני מוכרעל מציע לצרף 

 
( שנים לפחות עבור 2) נתייםשל ש ותיומערכסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה ותיקון ינ .5.2

לכל גוף של בקרים חכמים  מליתיכאשר הכמות המינ, בכל שנה ( גופים לפחות2) ניש
  .בגוף אחד , לכל הפחות,10עמדה על 

(, 1' לפרק בעל המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו בטופס זיהוי המציע )נספח 
  .התקופה בגינה נתן המציע שרות לאותו גוףולצרף מכתבי המלצה הכוללים אישור בדבר 

 
, ומגיש את 1975 -כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו כחברה בע"מ או רשום  .5.3

על המציע לצרף אישור המעיד על הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף. 
 . כך

, לפי חוק לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרשכמו כן על המציע 
 .1976 - תשל"וה ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(

 
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות  .6

לא לקבל אישורים או מסמכים אשר  רשאיתהא ת המועצההמשפטית אשר מגישה את ההצעה. 
 מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

 
 מסמכי המכרז

 
 במכרז זה שלושה חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו: .7

 : הוראות ותנאי המכרז. 1פרק  .7.1
 : ההסכם, תנאים כלליים.2פרק  .7.2
 : הצעת מחיר.3פרק  .7.3

 
כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות  .8

 מכרז.שימוש לצורכי פרשנות מסמכי ה
 
 

 הגשת ההצעה
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"ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא  .9
המכרז הוא מכרז הנחה ומוגבל להנחה  במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.

הנחה מהמחיר, ככל שתינתן הנחה גבוהה יותר תראה זאת ועדת המכרזים כהצעה  30%של עד 
 הפסדית וגרעונית על כל המשתמע מכך.

 
למסמכי המכרז, המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם  1' לפרק בנספח המציע ימלא את  .10

 המשפטי המדויק של המציע וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.
 

 ויגישו כחלק מהצעתו. 1נספח ג' לפרק המציע יחתום על ההצהרה המפורטת ב
 

 לפסול את ההצעה. רשאית המועצההא תהמציע אחד מהנספחים המפורטים לעיל  אלא מיל
 

 מועד הגשת ההצעות .11
)להלן  12:00בשעה  4.2.21 לא יאוחר מיום, על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד .11.1

 .המועצה י"המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"(, לתיבת המכרזים במשרד
 לא תתקבל.הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל  .11.2
 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. .11.3

 
 אופן מילוי ההצעה .12

המכרז בנוי במתכונת של למסמכי המכרז.  3על המציע למלא את הצעת המחיר בפרק  .12.1
 .הצעת מחיר לפי אפיוןמכרז 

 והמציע ירשום את התמורה החודשית המבוקשת על ידו.  צבעוני בדיוהרישום ייעשה  .12.2
 

סים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס יהצעת המחיר כוללת את כל המ
 .ערך מוסף. מס ערך מוסף יצוין בנפרד, במקום המתאים

 
 אופן הגשת ההצעה .13

 
למעטפה המצורפת למסמכי  ו , אשר יוכנסעותקים 2 -בעל המציע להגיש את הצעתו  .13.1

מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על 
על המציע לצרף עותק מהצעתו סרוק באמצעות  .מועצהידי המציע לתיבת המכרזים ב

 דיסק און קי )מציע שלא יצרף דיסק און קי לא יוכל לבוא בטענות לחוסרים בהצעתו(.
 

לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על  על המציע .13.2
ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו 

 .כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציעלמשתתפים, אם ישלחו, 
 

ובהשתתפות במכרז, כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  .13.3
 תחולנה על המציע בלבד.

 
 חתימות .14

 
 על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.  .14.1

 
בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  .14.2

 ובתנאיו.
 

 תאגידה, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של תאגידאם המציע הוא  .14.3
והמנהלים בו,  מועצהואישור מטעם עורך דין המעיד מי הם בעלי המניות או השותפים ב

 . תאגידהוכי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם 
 .אישור מרואה חשבון לענין זכות החתימה לא יתקבל

 
 בדיקות מוקדמות 

 
בדיקה עובדתית או , ולבצע כל יוצבו הבקריםבהם  המועצה מקוואותעל המציע לבקר ב .15

 משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.
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 תוקף ההצעה
 

 ( יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.90ההצעה תהיה בתוקף למשך תשעים ) .16
 

להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא  רשאיתהא י המועצה .17
 . המועצה( ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של 30תעלה על שלושים )

( ימים 120, תהא ההצעה בתוקף למשך מאה עשרים )המועצהנמסרה הודעה כאמור על ידי 
 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 
 
 

 ערבות בנקאית
 

, על המציע לצרף להצעתו המועצהלהבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם  .18
, בנוסח המפורט ש"ח 10,000על סך  המועצהערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת 

 למסמכי המכרז.  1' לפרק דבנספח 
 

 לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. רשאיתהא ת המועצה .19
 

 . ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90הערבות תעמוד בתוקף  .20
 

למציע  המועצהלדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה  רשאיתהא י המועצה .21
 כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט  להלן.

 
 ערבות בנקאית למימוש ההסכם )ערבות ביצוע( .22

ימי עסקים ערבות ביצוע  אוטונומית צמודה למדד  10בתוך  מועצהזוכה במכרז ימציא ל    23.1
ההסכם   . והיא תוארך מעת לעת לכל תקופת₪ 15,000לצרכן  שסכומה  יעמוד על    מחירים

 יום לפני תום החוזה ו/או תום ההארכה אם תמומש. 90לפחות חודש לפני תומה, וזאת עד 

 למכרז. המצורף הנוסח על פי תנוסח הערבות  23.2

 לתוקף החוזה לכניסת מוקדם תנאי הינה הערבות מסירת כיהר, יוב   23.3
 

 הבהרות ושינויים
 

      בקובץ  -באמצעות מייל בלבד  מועצההבהרה ניתן לשלוח אל אחראי מכרזים ב שאלות  . 24 .23
WORD     לכתובת מייל הבאה:    12:00בשעה  28.1.21בלבד עד לתאריך

mdr3434@gmail.com   052-6663434יש לוודא  קבלת המייל באמצעות הטלפון למספר.  
 

ועל  המועצהתשלחנה או בכתב או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת  תשובות  .24
יהיו חלק , לכל המשתתפים במכרז. מכתבי התשובה מועצהפי הפרטים שהשאיר כל רוכש ב

 .המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהםבלתי נפרד מההצעה ועל 
 

 לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה. תהא אחראית לא המועצה .25
 

בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או  רשאית המועצה .26
רות ו/או מידע נוסף לעיל, מסמך הבה 28מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף  לשלוח לרוכשי 

ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי.

 
של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  מקרהבכל  .27

 ההבהרות.
 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים
 

 כללי .28
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בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז  .א
 :המועצה רשאיתו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, 

 לפסול את מסמכי המכרז. .ב
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. .ג
 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. .ד
דרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחירי ל .ה

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
 

 . המועצהההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של  .29
 
 
 

 הצהרות המציע
 
כול להיות על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר י .30

 לא תחול כל  אחריות כלשהי בענין זה.  המועצהרלוונטי למתן הצעתו, ועל 
 
באשר לשירותים ותנאיהם, אם ניתן כזה, לו כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר  .31

אחריות כלשהי  המועצהלהטיל על  רשאיתנעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא 
ין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן יבענ

 ההצעה.  
 
 ן פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.יכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעני .32
 

 פתיחת ההצעות
 
 .המועצהבמשרדי  12:30בשעה  4.2.21-פתיחת הצעות המכרז תתקיים ביום ה .33
 

 בחינת ההצעות
 
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה רשאיתהא ת המועצה .34

 אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.
 
לבטל את  רשאיתא יוההי, שלקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל תמתחייב לא המועצה .35

באספקת המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם החל הזוכה 
 . השרות על פי המכרז

 
בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז,  .36

בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או  המועצהלפיצוי או שיפוי כלשהו מ
 כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.

 
הזכות להוציא לפועל רק חלק מאספקת השירותים או לחלקם בין מציעים שונים  מועצהל .37

יטה החל המועצהכראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה אספקת השירותים בין מספר מציעים או ש
לבצע רק חלק מהשירותים, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי הפרק השלישי תחייב  את 
המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום 

 שסיפק רק חלקכלשהו בגין העובדה שאספקת השירותים פוצלה בין מספר מציעים או 
 מהשירותים. 

 
מהיקף השירותים  50%עד  של זכאי להקטין או להגדיל את היקף ההסכם בשיעור המועצה .38

 תמורה החוזית לה זכאי המציע.שנמסרו למציע, ללא שינוי ב
 
 אופן קביעת ההצעות הזוכות במכרז הינו כדלקמן: .39

 
 מחיר - %05

 
ופריט המציע  ימלא  בטופס ההצעות המצורף את המחיר אותם הוא מציע בגין כל פריט 

. יתר 70 -הצעת המציע הנמוכה ביותר תקבל את הציון הגבוה ביותר במדד המחיר  ברשימה.
 ההצעות תקבלנה ציון ביחס הפוך למרחק שלהן מההצעה הנמוכה.
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 -איכות-%05 

 

 אחוז השקלול סעיף

  50%  נסיון ויכולת של המציע 

 
פתיחת  לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר רשאיתהיה ת המועצה .40

 ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות  
 
 ודיע לזוכה במכתב רשום על הזכיה במכרז.ת המועצה .41
 
( ימים ממועד קבלת ההודעה, יחתום הזוכה על ההסכם ועל כל נספח להסכם שיערך 7תוך שבעה ) .42

 המועצהאשר יגדיר את היקף השירותים אשר על הזוכה לספק בהתאם להחלטת  המועצהעל ידי 
. למען הסר ספק מודגש, כי גם בלא שיחתום הזוכה על אם יהיה שינוי מהמפורט בתנאי המכרז

האמור, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש,  ההסכם או הנספח
כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת אשר השתכללה לכדי הסכם מחייב עם קבלת 

 על פי מסמכי המכרז.   המועצהההודעה על הזכייה לגבי היקף השירותים אשר נקבע על ידי 
 
ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים בהתאם  ( ימים ממועד קבלת ההודעה7תוך שבעה ) .43

 במסמכי המכרז. 2למפורט בפרק 
 
לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר  .44

לבטל את  המועצה רשאיתאשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכיה, 
ת הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את אספקת השירותים הזכייה של המציע במכרז, לחלט א

 למציע הבא בתור.
 

 
_________ 
 אלדד גדסי

 רחובות הממונה על המועצה הדתית
 )בעל סמכות הכרעה(
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 : נספח א'1פרק 

 תצהיר

 
 

אני הח"מ ________________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת 

 בזאת כדלקמן: /הלעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר /הוכן כי אהיה צפוי

 

הבעלים של מעבדה  ינו/ההנכון למועד הגשת ההצעה למכרז זה, המציע/ה ___________  .1

 אשר נמצאת בכתובת המפורטת להלן: לתיקון מחשבים

 

 רחוב __________ מס' ______ קומה______ ישוב_________.

 

 

         ___ ___________________ 

 

 

 

 

 בפני /הכי היום ___________, התייצב /תמאשררשיון מס' ______ עו"ד, ____________ אני 

ולאחר ___________, לפי תעודת זהות מספר  /האשר זיהיתיו, ____________ /גבמר

אם לא  לעונשים הקבועים בחוק /הצפוי /תהיהלהצהיר אמת וכן כי יהיה /הכי עליו /השהזהרתיו

 עליו בפני. /חתמהנכונות תצהירו דלעיל וחתם /הכן, אישר /תעשהיעשה

 

                                                                                            ______________________ 

 חתימה + חותמת                 
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 'ב: נספח 1רק פ

 המציע טופס זיהוי

 ___________________________________  שם המציע: .1

 ___________________________________  כתובות: .2

 ___________________________________  טלפון: .3

 ___________________________________  :הפקסימילי .4

 תעודת זהות:__________________ -מספר החברה, אם יחיד -אם חברה .5

 כתובת משרד רשום:_______________________________-חברהאם  .6

 

 העיקריים של המציע: והפרויקטיםתאור כללי של הפעילות  .7

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 מנהלים נוכחיים במציע: .8

 תפקיד     שם

______________________ __________________________ 

______________________ __________________________ 

 

 אנשי מפתח נוספים במציע: .9

 תפקיד     שם

______________________ ___________________________ 

______________________ ___________________________ 
 

 רשימת גופים ממליצים. .10

 שם מקבל השרותים:  ____________________   .10.1

 כתובת: ___________________ טלפון: _____________

 

 שם מקבל השרותים:  ____________________ .10.2

 ___________________ טלפון: _____________כתובת: 
 

 שם מקבל השרותים:  ____________________ .10.3

 כתובת: ___________________ טלפון: _____________
 

 *)יש לצרף מכתבי המלצה מהגופים האמורים( 
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 : נספח ג'1פרק 

 

 הצהרת המציע

 
 לכבוד

 רחובותהמועצה הדתית 
 (המועצה -)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 
   1/2021כללי הצהרת המציע מכרז  הנדון:

 
אנו הח"מ ___________________ מס' חברה/זהות _____________ שכתובתנו 
________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים 

 ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
 

המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי  .1
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות 

 כאמור.

הננו מצהירים כי קבלנו את מסמכי המכרז על גבי מדיה מגנטית וכי לא נבצע כל שינוי במלל  .2
אם בהצעה יתגלה שינוי במלל  זכות לפסול את הצעתנו מועצהלהמכרז. אנו מסכימים ש

 .המועצההמקורי שקבלנו מ

אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז לשירותים נשוא המכרז, וכי  .3
 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

ותהא תקפה עד למועד המפורט הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול  .4
 במסמכי המכרז.

 ₪. 10,000ס להבטחת קיום הצעתנו אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית ע" .5

היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה י המועצהאנו מסכימים כי  .6
י הבלעד ו, הכל לפי שיקול דעתוולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה ל

 .המועצהוהמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

ימים מיום הודעתכם נחתום על יתר מסמכי  7אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך  .7
החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכי המכרז לרבות אישור על קיום 

המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידכם ו/או הדרושים על פי ביטוחים, ונמציא את כל 
 תנאי המכרז והחוזה.

בדרישות נשוא המכרז וליתן שירות ותחזוקה לטפל  והניסיוןהננו מצהירים שיש לנו את הידע  .8
 לאחר התקנת המערכות וכי קיימים חלפים שניתן לספק מידית במקרה של תקלה.

 
 
 

 
 

          ________________                                   __________________ 
 שם המציע                                                          חתימה וחותמת המציע           
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 1'ה: נספח 1פרק 

 

 נוסח ערבות בנקאית

 
 
 

 ________________ בנק
 

  1/2021 מס'פומבי מכרז 
 
 

 לכבוד
 רחובותהדתית  המועצה

 
 

 א.נ.,
 
 

 כתב ערבות מס'__________ הנדון:
 
 
הננו  ,1/2021מס'  פומבי על פי בקשת _____________ )להלן "המבקש"( בקשר עם מכרז .1

עשרת אלפים ש"ח )במילים:  10,000ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
 "(.סכום הערבות(, )להלן "שקלים

 
 
ימים מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם  7לם לכם את סכום הערבות תוך הננו מתחייבים לש .2

הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהיא להוכיח או לנמק 
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 
ל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי וכ כולל. _______תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  .3

 כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .4
 
 
 

 רב, בכבוד        
 

 _____________ בנק        
 

 _____________ סניף        
 

 _____________ כתובת        
 

 _____________ תאריך        
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 2-:נספח ה 1פרק 
 ערבות ביצוע מכרז

 

 נוסח ערבות ביצוע

 

 הנדון: ערבות מס' _____ על סך _________

 בתוקף עד ________

 
״המבקש״(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע לכם מאת :  לבקשת ________)להלן

מועצה הדתית בלשדרוג מקוואות למקוואות חכמים  1/2021מס׳  פומביהמבקש בקשר עם מכרז 
 (. עשרת אלפים שקלים )במלים:₪  10,000עד לסכום  ומוסדותיה  רחובות

כל סכום מתוך הערבות שנשלם לכם עקב דרישתכם ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים 
 לצרכן כמפורט להלן:

הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד פי דרישתכם את סכום  -אם יתברר ביום התשלום, על 
היסודי, נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד 

 היסודי.

פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי, נשלם לכם  -אם יתברר ביום התשלום על 
 הערבות. בכתב ערבות זה: את אותו סכום הנקוב בדרישתכם, ובתנאי שלא יעלה על סכום

 פי ערבות זו.  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על -״המדד חדש״

 מדד חודש______ -״מדד יסודי״

ימים מקבלת  7אנו נשלם כל סכום מתוך סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל תוך 
ומבלי לטעון כלפיכם טענת  דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם

הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור 
 חודשים קלנדאריים  ממועד תחילת תוקף ההזמנה. 40מאת החייב. ערבות זו תישאר בתוקפה 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות: 

 ___________.לסניף הבנק ___________ שכתובתו ___

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 

 תאריך___________                                                                             חתימה___________
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 רשימת מקוואותנספח 
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 ז':נספח  1פרק 

 
 

 נזיקין וביטוח 
 
 
מתן יבטח על חשבונו הוא, לטובת המזמין, למשך כל זמן קבלן שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים . 1

בדק, כפי הלסיומה ולקבלת תעודה על השלמת העבודה מאת המפקח, כולל תקופת השירות  ועד 
 ו/או בחוזה שייחתם בין הצדדים: שהוא חלק מנספחי המכרזבמפרט  שצוינה

 
 א.   את העבודה, לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודה    

 במלוא ערכם, נגד כל נזק או אובדן. -לצורך העבודה             
 
 ב.   בפני נזק או אובדן, העלולים להגרם, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של כל אדם,    

 ועובדי המזמין, וכל אדם אחר הנמצא בשרותו או בשרות המזמין:לרבות עובדיו            
 

 . 150,000$  -( ביטוח כל הסיכונים  1)            
  

 .2,000,000$ -( ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2)            
             
 $.5,000,000 -( ביטוח אחריות מעבידים  3)            

 
    ,את הסכמת המזמין לחברת הביטוחכאמור, טוח יכל חוזה בעריכת י לקבל, לפנ ב. הקבלן מתחי2

 לתנאי הפוליסה ולסכום הביטוח.
 
 . הקבלן מתחייב להמציא למזמין את הקבלות על תשלום דמי הביטוח.3

 
פי הפוליסה, והקבלן ימציא על כך למזמין  וסף לשם המבוטח עלתות רחובותהמועצה הדתית . 4

הפוליסה תכלול סעיף לפיו חברת הביטוח אינה רשאית לשנות או  ;  וחבכתב מחברת הביט אשור
 ימים מראש. 30נמסרה למזמין, הודעה בכתב, לפחות  לבטל הפוליסות, אלא אם

 
 חבות ישא כלי. בפוליסת הביטוח יש לכלול הוראה כי האחריות היא צולבת, וכי המזמין לא 5
 ו/או השתתפות עצמית. 

 
 ימים מיום חתימת החוזה, ולפני תחילת העבודה, אישור על קיום  3ימציא למזמין, תוך  הטכנאי. 6

   הנקוב  מועדאם הקבלן לא ימציא אישור על קיום ביטוחים ב ;ביטוחים בנוסח המצורף לחוזה    
הא רשאי לנקוט בכל     יכהפרת תנאי מתנאי המכרז ו/או החוזה, והמזמין  לעיל, יראה הדבר....
 הצעדים הנראים לרבות חילוט הערבות.....

 
 מאחריות כלשהי. טכנאי . אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמין חבות כלשהי ו/או לפטור את ה7
 
. הקבלן ימציא אישור ביטוח חתום בנוסח המצורף כנספח לחוזה, חתום על ידי מורשי החתימה 8

 מטעם חברת הביטוח.
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 'ח:נספח  1פרק 
 חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר לפי 

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 

___________ הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ __
 .רחובותבמועצה הדתית לשדרוג מקוואות למקוואות חכמים _______  המציע במכרז פומבי מס'

 
המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום  .1

 חודשים( שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 12בשנה )
 
לוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה אם המציע הורשע בפסק דין ח .2

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.3האחרונה לא היתה בשלוש )
 
אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה  .3

 ון להגשת הצעות במכרז.( השנים שקדמו למועד האחר3האחרונה לא היתה בשלוש )
 
המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער,  .4

ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה וכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג
 יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 
המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת  .5

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 7וזאת בשבע ) הנוגעת לתחום עיסוקו של המציעמירמה 
הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר 

 לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. כזוכה במכרז ולא תהא
 
כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית  .6

או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה 
בגין עבירה פלילית כאמור או בגין פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו 

 ________________________________________________ עבירה אחרת כמפורט להלן:
______________________________________________________________________

 .___________________________________________________________ 
 

ה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או ידוע למציע כי לחבר
 הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .7
 

                                 __________________ 
 רחתימת המצהי               

      
 אישור

 
___________, מר/גב' עו"ד __________, במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני,

________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי 
אישר/ה את עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
        ___________________ 
 עורך דין         
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 'ינספח  :1פרק 

 
 בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין תצהיר

 לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת אני הח"מ ________________ת.ז.______________, 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
 
_________________________________________ אצל המציע  -אני משמש כ .1

( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה המציע - ____________________________ )להלן
 ובעבורו.בשמו 

 
 בתצהיר זה: .2

 
 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם    - "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המבקש, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    ""שליטה
 

 במשבצת המתאימה[: Xהנני מצהיר בזאת כי  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  .3
 

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג
ה שלא כדין והבטחת תנאים ( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסק2002באוקטובר  31)

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
 

 ( 2002באוקטובר  31הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג )
 1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 1987-מינימום, התשמ"ז ו/או לפי חוק שכר
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 
 

__________ 
  חתימה   

 
 

 אישור
 

___________, מר/גב' עו"ד __________, במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני,
________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי 
עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את 

 נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
        ___________________ 
 עורך דין         
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 מחירהצעת 

במועצה הדתית  שדרוג מקוואות למקוואות חכמיםצעת המחיר כוללת את כל הנדרש למתן ה
המחיר ממנו יש לגזור את אחוז  , ועמידה בכל ההתחייבויות החלות עלינו על פי תנאי המכרזרחובות

  כולל מע"מ.  ₪ 120,000של  הכולל סךמההנחה(  30%ההנחה )עד 
 

 חודשים. 36חודשים וניתן להציע הצעה משופרת של עד  24זמן מינימום למתן שירות הוא 
 

 לחודש₪  250תשולם לאחר תקופת ראשונית של התמורה המוצעת ותעמוד על התמורה החודשית 
 .למקווה כולל מע"מ 

 
 התמורה החודשית עבור ביצוע כל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז הינה כדלקמן:

 ח.סך _____________ ש"   מוצעתהתמורה ה

 סך _____________ ש"ח.     מע"מ

 סך _____________ ש"ח.   סכום התמורה כולל מע"מ

 

 הערות:
 
התמורה המוצעת כוללת התקנת בקרים לכל אחת ממערכות החשמל והמים במקווה, לרבות  .1

סלולרי, כולל  בקרות טמפרטורה, כולל פנלים, חיישנים, רגשים, כולל כרטיסי תקשורת, ראוטר
מערכות בקרה לשליטה מרחוק, כולל בקרים שליטה טלפונית, בקרים ראשיים לרבות 

ערוצים,  160האפשרות להדלקת המזג הראשי מרחוק לרבות הדלקתו. כולל הרחבות של עד 
מערכת אבטחה נגד סייבר, וכי כל המערכות אשר טעונות רישיון בעלות רישיון בתוקף לכל 

 שירותים.אורך תקופת מתן ה

 

בהתאם למפורט במסמכי המכרז בטופס מתן שירות שוטף הינה עבור  התמורה המוצעת .2
 2האיפיון )ובשאר הוראות מסמכי המכרז(, ובהתאם לשינויים ברשימה זו, כקבוע בחוזה, פרק 

 למסמכי המכרז, כדלקמן:

 

, הבקריםהתמורה איננה כוללת עלות רכישת חלקי חילוף ו/או אביזרים אשר ידרשו לשם תיקון  .3
 או רכישת תוכנות חדשות, אשר יסופקו על פי דרישת המועצה. 

 
יודגש, כי המועצה תשא בעלות רכישת חלקי החילוף, האביזרים, התוכנות וכיו"ב רק במקרה 

הן לגבי החלק או האביזר הנדרש והן לגבי  בו ניתן לספק אישור מראש ובכתב של המנהל
 מחירו.

 
בקרים או כל ציוד למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המועצה איננה מתחייבת לרכוש מהספק 

נלווה אחר ועדיין יהיה עליו להעניק שירות למועצה גם אם המועצה רכשה את הציוד מאדם או 
בל הצעות מחיר מספקים אחרים המועצה רשאית לערוך מכרז ו/או לקיובהר כי  גוף אחר.

 ולרכוש מהם הציוד כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.   
 

 __________________ :פקס ________ _____: טלפון _______________ : __שם המציע
 

 _________________________________________________________: כתובת המציע
 

 ______________: חתימת המציע                   _____________  :תאריך
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