
 

                                                            
 

 
 
 

 2/2021מכרז פומבי 
 לכניסה למאגר לאספקת שירותי ניקיון במקוואות בעיר רחובות

 
 
 מידע כללי. 1

לאספקת  2/2021( מזמינה בזה הצעות למכרז "המועצה")להלן:  רחובותהמועצה הדתית  .1.1
 (."העבודות" )להלן: רחובותעיר המקוואות ללניקיון ושירותי מילוי מקום  שירותי ניקיון 

המכרז מיועד לספק בעל ניסיון ויכולת לספק במתן שירותי ניקיון, והעומדים בתנאי הסף  .1.2
 המפורטות במכרז שלהלן.

בשעות העבודה  רחובותאת מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא עלות במשרדי המועצה הדתית  .1.1
 הרגילות.

נה כל תי אפשרויות הארכה )אופציה( של ששנים עם ש _____שרות תהיה לתקופה של ההתק .1.1
וכל עבודת ניקיון נוספת  ריקון בור הטבילה ביצוע ניקיון יסודי הכולל ניקיון חלונותלאחת 

 . רחובותדרש בהתאם למקווה ולדרישות המועצה הדתית ישת

להתקשרות עם הזוכה.  אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המועצה .1.1
(, מכרזתנאי הל 'ונספח ההתקשרות עם הזוכה תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות )

 לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים ועל ידי המועצה.

לפי קריאה וירשם במאגר יחד עם מציעים  ניקיוןשירותי הזוכה במכרז יספק למועצה  .1.1
, לרבות ריקון בור הטבילה רחובותהכפופים למועצה הדתית  מקוואותללניקיון  אחרים

ניקיון חלונות וכל עבודת ניקיון נוספת שתדרש בהתאם למקווה ולדרישות המועצה הדתית 
  למכרז(. )נספח ו'רחובות ובהתאם להוראות ההסכם 

המועצה לא מתחייבת לבחור מי מהמציעים וגם אם יבחרו שלא לעשות שימוש בשירותיהם  .1.1
 או באופן חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל

 

 . מטרת השירותים המבוקשים על ידי המכרז2

 ;מרכיבי השירותים הנדרשים על פי המכרז. 2.1

וכן  רחובותמקוואות הכפופים למועצה הדתית המילוי מקום לניקיון ניקיון ושירותי שירותי . 2.2
דרש יהכולל פוליש, ניקיון חלונות וכל עבודת ניקיון נוספת שת פעמיים בשנה ביצוע ניקיון יסודי

 . רחובותבהתאם למקווה ולדרישות המועצה הדתית 

. על נותן השירותים לספק עובד ניקיון ממלא בעת היעדרות של עובד קבוע במקוואות השונות 2.1
מור בכדי שעות מראש )אין בא 1לתקופות קצרות או לתקופות ארוכות, עם הודעה מראש של 

 למנוע מהמועצה לדרוש עובד ממלא מקום מנותן השירותים במועדים פחותים מכך, כמובן(. 

 על נותן השירותים חלה החובה והאחריות לוודא כי עובדי הניקיון מטעמו ייתנו שירות אמין. 2.1
בה, טו ,אדיב ויעיל, ועליו להדריך ולהסביר לכל עובדיו כיצד לבצע את העבודה בצורה איכותית

בטוחה ונכונה. כמו כן, על נותן השירותים חלה האחריות לוודא כי כל העובדים מטעמו מכירים 
 .את נהלי הבטיחות בתחום עבודתם



 

                                                            
 

 :, אך לא רקכוללת, בין היתר יסודיתעבודת הניקיון ה. 2.1

  הסרת כתמים, מעברים ואת כל מתחמים הקשורים אליהם לרבות  המקוואותטאטוא
 ומדרגות.

  לרבות פרקטים ככל שקיימים המקוואותשטיפת רצפות. 

  . ריקון בור הטבילה נקיונו ניגובו 

 . טיפול במכשיר חימצון ומסנני מים 
  שולחנות, כיסאות, טלפונים, ארונות, לרבות  המקוואותניגוב אבק וניקוי כתמים ברהיטי

רהיטים במקרה  תמונות, מזגנים, מחשבים, מסכים, וכל ריהוט אחר לרבות הזזת מדפים,
 הצורך.

 ריקון פחי אשפה אישיים וציבוריים, ניקיון פחי אשפה, החלפת שקית ניילון וסילוק 
 .האשפה לעגלות אשפה מרכזיות 

 .הפרדה בין פסולת נייר לפסולת אחרת 
  מקררים, מכשירי חשמל, שטחי עבודה, שיש, כיורים, אריחים, מתקני –ניקיון מטבחונים 

 .קפה, מכונות מים 
 חלונות כולל אדנים ומסילות. ניקוי 

 .ניקוי דלתות וחזיתות זכוכית מלכלוך וכתמים 
 ויטרינה, חלונות ועמדת הכניסה.וחצרות מקוואותניקוי הכניסה לשטחי ה , 
 ,שטיפה וחיטוי של השירותים וכל הציוד והמתקנים שבהם, לרבות כיורים, אריחים 

 .אסלות, משתנות, ברזים, מראות ומתקנים 
 שטחים חיצוניים., לרבות מקוואותניקוי חצר ה 

 השקיית עציצים. 
  

 רחובותכי המועצה איננה מתחייבת למסור את ביצוע העבודות בכל המקוואות ביובהר  2.1
מציע למציע, אלא למועצה שמורה הזכות לבחור ולשנות את המקווה ו/או המקוואות בהם יבצע ה

מסוים יספק המציע עבודות ואילו במקווה את העבודות )לדוג' המועצה יכולה להחליט כי במקווה 
 אחר יספק המציע רק שירותי מילוי מקום(.

 

 . תנאי המכרז3

רשאים להשתתף במכרז זה ולהציע הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז    .  1.1
 ומתקיימים לגביהם במצטבר התנאים המפורטים כדלהלן:

הנדרשים על פי דין בכדי  תהרישיונובכל  /יםמחזיקמשנה מטעמו  מציעו/או המציע      .   1.2
 .בהדברת מזיקים כגון עכברים, מקקים, נמלים וכיוצא באלהלעסוק 

 באופן מסחרי כדין. המציע עוסק באספקת שירותי ניקיון        .1.1

המציע מצהיר שלמיטב ידיעתו לא הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט בגין עבירה שיש  .1.1
שנכלל  'אבנספח עמה קלון ו/או הוא מצהיר כי אם הוגש כתב אישום הוא מודיע על כך למועצה 

 במעטפת המכרז בה יגיש הצעתו למכרז.

רשע בעבר מנהל הוא עצמו, ולמיטב ידיעתו לא הו -המציע מצהיר כי לא הורשע בעבר  .1.1
 על ידי בית משפט בגין עבירה שיש עמה קלון. -ממנהליו 

על סעיפי המשנה שלו, רשאית  1מציע אשר אינו ממלא אחר התנאים הנקובים בסעיף  .1.1
 ועדת המכרזים של המועצה לפסול ו/או לדחות את הצעתו על הסף.

, ואף לפצל לשנות את היקף שעות העבודה בהתאם לניסיון, נתוני השטח תרשאי מועצה.        ה1.8
והדבר נתון לשיקול הדעת הבלעדי של המועצה הדתית  את שעות העבודה באותו יום עבודה

 לענין זה. רחובות

 .יש לצרף אישור רשמי המציע הוא עוסק מורשה או עוסק פטור         1.9

 

 ההצעה.  4



 

                                                            
 

כתב הצעה חתום בידי המציע, בשלושה עותקים, על גבי טופס הצעה;  -המציע יצרף להצעתו  1.1
שני רכיבים:  ההצעה תכלול הסכומים ינקבו בשקלים חדשים ולא יכללו מס ערך מוסף

ליום מחיר  השנייה,; לא כולל ניקוי וריקון בור הטבילה ליום ניקיון במקווהמחיר  האחת,
 ניקוי וריקון בור הטבילה.כולל  ניקיון במקווה

שעליו לבצע על פי חוזה  תההזמנות וההתחייבויו כלהמציע שיזכה במכרז יהיה חייב בביצוע  1.2
 ההתקשרות.

)חמישים אחוזים( למחיר  10%יחולק באופן שווה של  ותהזוכ ותהמשקל לבחירת ההצע 1.1
, )חמישים אחוזים(  10%וחמישים  ;ללא ריקון וניקוי בור טבילה לפי קריאה ניקיון במקווה

 ריקון וניקוי בור הטבילה.כולל  לפי קריאה במקווהניקיון  מחיר

 

 ערבות ואישורים. 5

 המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  1.1
 .1911  -ניהול חשבונות(,  התשל"ו  

שקלים  אלפים חמשתעל סך של )ערבות מציע( או שיק בנקאי ערבות בנקאית אוטונומית  1.2
שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת  רחובותש"ח( לפקודת המועצה הדתית  1,000חדשים )

( 90"המדד"( לתקופה של תשעים )-המשתתף, צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי( )להלן 
 ת להבטחת קיום תנאי המכרז )נספח ב'ת במכרז וזאיום מהמועד האחרון להגשת הצעו

תביא לפסילת ערבות בנקאית אוטונומית או שיק בנקאי או שיק אישי למכרז(. אי המצאת 
ההצעה. המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות לטובתה כל אימת שהמציע לא יעמוד 

יממש את  בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות במקרה שהמציע יזכה במכרז ולא
 .וזכיית

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. 1.1

במידה והמציע הינו תאגיד, יצרף המציע תמצית רישום מן המרשם בו רשום התאגיד ובו  1.1
על  , אישור עורך דיןןיפורטו בן היתר מנהלי החברה והתפלגות המניות לסוגיהן בין מחזיקיה

 -ם מאושר של מסמכי היסוד של התאגיד למכרז( וכן צילו 'אזכויות החתימה בתאגיד )נספח 
 תזכיר ותקנות ההתאגדות.

 מכתבי המלצה. 1.1

למכרז( חתום בשולי כל דף ובחתימה מלאה  זה התקשרות על כלל נספחיו )נספח ו'חו 1.1
 במקומות המיועדים לכך על ידי המציע.

 ממולאת כדבעי וחתומה על ידי המציע, בשלושה עותקים. - ( הצהרת המציע )נספח א' 1.1

 חתומים בשולי כל דף על ידי המציע. -התנאים הכללים של המכרז   1.8

  ( 'ז)נספח  תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים 1.9

כתנאי לחתימת המועצה הדתית על הסכם המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז  1.10
או משווי ההתקשרות השנתי  10%בסך של  ההתקשרות מתחייב המציע לצרף ערבות ביצוע 

 רחובות, לפקודת המועצה הדתית לפי הגבוהש"ח(  10,000שקלים חדשים ) אלפים עשרת
שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף, צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי( )להלן 

. המועצה והחוזהוזאת להבטחת קיום תנאי המכרז  בלתי מוגבלת בזמן"המדד"( לתקופה -
לטובתה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תהא רשאית לחלט את הערבות 

 לתנאי המכרז 'גנספח )נוסח ערבות הביצוע מופיע בעמוד השני של  או החוזה תנאי המכרז
 (.וכן בחוזה

 
 הגשת הצעה. 6

 המציע יחתום על כל מסמכי ההצעה בשולי כל דף במקומות המיועדים לכך. 1.1



 

                                                            
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת  1.2
משלוח הצעה בדואר  ; 12:00שעהב23/02/2021מיום המכרזים שבמשרדי המועצה לא יאוחר 

 או בכל דרך אחרת אין בו כדי לענות על דרישות המכרז.

 תוקף ההצעה. 7

המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות ( יום מן 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של תשעים )
 במסגרת המכרז.

 

 הבהרות ושינויים. 8

 ובהם הסבר על המקוואות הבהרות במשרדי המועצה יפגישה וסיור משתתפים לצורכ 8.1
. המציעים רחובות,  2אברהם גולדברג ברחוב   10:00שעהב 18/02/2021ביום  ויתקיימ

הדרך היחידה בפני המציעים לקבל  מתבקשים שלא לאחר; השתתפות בסיור האמור הינה
מידע אודות המכרז. לא תהיה כל אפשרות או הזדמנות אחרת לקבל מידע, או לערוך בירורים 

 טכניים מנהליים או אחרים בנושא המכרז.

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  8.2
שובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, במסמכי המכרז, ביוזמתה או בת

יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר 
רשום או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי המכרז, וכן ככל שיהיו שינויים הם 

 יתפרסמו באתר המועצה.

וזאת על  רחובותשל המקוואות בעיר  פת מפהלמנוע אי בהירות מצור למען הסר ספק, וכדי 8.1
כנספח  מצורףמנת למנוע טענות כאלו או אחרות בעניין היקף העבודה הנדרש על ידי מכרז זה )

 (. ה'

 

 בחינת ההצעות. 9

אי הגשת כתב הצעת תשלום ו/או אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה כמפורט לעיל   9.1
ביחס לתנאי המכרז,  תו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, הוספה או הסתייגו

ו/או נספחיו בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי, עלולים להביא לידי 
 פסילת ההצעה או דחייתה על הסף. יובהר כי הצעה מסויגת או חסרה תדחה על הסף.

המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או  9.2
 לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. תתייחסמשום שאינה מ

כישוריו, מיומנותו  והמועצה תהא רשאית להתחשב בבחינת ההצעות באמינותו, ניסיונ 9.1
כלפי אחרים וכן כל קריטריון עניני אחר אותו  ווהמוניטין של המשתתף, מילוי התחייבויותי

 הזוכה.היא מוצאת לנכון לשקול לצורך החלטתה על 

המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.  9.1
 בין מספר משתתפים. הכמו כן רשאית המועצה לפצל את הזכיי

 הודעה לזוכה והתקשרות. 11

 במכרז. ההמועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכיי 11.1

הזוכה את הערבויות וכן את כל יתר  ( ימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא1תוך שלושה ) 11.2
 המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למכרז ונספחיו.

( ימים ממועד ההודעה 1( תוך חמישה )לחתום על חוזה ההתקשרות )נספח ו' בהזוכה מתחיי 11.1
 במכרז. העל הזכיי

( יחל הזוכה ו'החתימה על חוזה ההתקשרות )נספח  ( ימים ממועד20לא יאוחר מעשרים ) 11.1
  ן, בהתאם לדרישות המועצה במקוואות שימסרו למציע.שירותי ניקיו ספקתאבביצוע 

המועצה תיתן הודעה במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז; להודעה תצורף הערבות  11.1
 שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 



 

                                                            
 

 שמירת סודיות .12

ור או להביא לידיעת כל גורם, מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסמציע ה .12.1
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך 

( שיגיעו מידע סודי"מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל  )להלן: "
עם ביצועו , עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר מציעלידי ה

ללא אישור  -וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן  ,מועצההו/או בקשר עם 
 מראש ובכתב. מועצהה

מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או  מציעה .12.2
 . מועצהשיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם ה

הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות  מציערשאי לתת ל מועצהה .12.1
מתחייבת  מציעקביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים וה

 בנדון.   מועצהלמלא אחר דרישות ה

מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא  מציעה .12.1
  .מועצההבאישור מראש ובכתב מאת נציג 

מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל  מועצהמתחייב למסור ל מציעה .12.1
המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר 

במסגרת מתן  ו, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידמועצהלה על ידי ה
 השירותים על פי הסכם זה.              

מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק  מציעה .12.1
 מועצהיעמיד ל מציע. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ה1911-העונשין, התשל"ז

בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות 
שימנה ו/או לצד שלישי  מועצה(. כל המידע יועבר ל"המידע" -לביצוע הסכם זה )להלן ו

, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח מועצהה
, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מועצהכל ידי הזמנים שייקבע 

 .מועצההכל המידע הינו קניינו הבלעדי של 

 

 :,  כולם או חלקםמצורפים הנספחים הבאים זהתנאי מכרז ל .11

 .הצהרת המציע. א

 ערבות מציע.. ב

 ערבות ביצוע.. ג

 .לצורך ביצוע העבודות, על חשבונו ,רשימת מוצרים אותם יספק המציע. ד

 .רחובותמפת המקוואות בעיר . ה

 .תקשרותהחוזה ה. ו

 .תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים .ז

 .תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין .ח

 .תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות .ט

 נזיקין וביטוח. .י

 בכבוד רב,                                                                                              

 אלדד גדסי                                                                      

 המועצה הדתית הממונה על                                                                                        

 )בעל סמכות הכרעה(                

 
 
 



 

                                                            
 

 'נספח א
 הצהרת המציע

 
 תאריך:____________       

         לכבוד
 רחובותהמועצה הדתית 

 
 

לכניסה למאגר לאספקת שירותי ניקיון במקוואות במכרז הצהרת המציע   הנדון:
 בעיר רחובות

 2/2021מכרז  
 

אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין הכלולים 
בתיק המכרז ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים 

 ומתחייבים בזאת כדלקמן:

את הצעתנו בהתאם אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו  .1
וכי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות 

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים בזאת כי בדקנו, לפני הגשת הצעתנו זו, את הנתונים המתייחסים למועצה  .2
שירותי ניקוי לטובת הזמנה והאמצעים הדרושים לביצוע , היקף הרחובותהדתית 

 .רחובותהמקוואות בעיר 

, בחנו את התנאים והנסיבות הקשורים רחובותעיר במקוואות ה אנו מצהירים כי בקרנו   .1
בביצוע העבודה, תנאי העבודה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה 

ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות בעניין על הצעתנו ו/או התחייבותנו וכי אין 
 ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה או תביעה או דרישה כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו  .1
עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההזמנה 

 התאם לתנאים שבמסמכי המכרז.ב

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .1

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי והכל בהתאם למפורט  .1
 במסמכי המכרז.

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם  .1
 וזה מחייב בינינו לבניכם.ח

על סך  או שייק בנקאי  מיתלהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית אוטונו .8
 ש"ח(. 1,000שקלים חדשים ) אלפים חמשתשל 

( ימים ממועד ההודעה נמציא את 1היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך שלושה ) .9
( ימים מיום 1להמציא ותוך חמישה )כל הערבויות וכל המסמכים והאישורים שעלינו 

 קבלת הודעתכם נחתום על מסמכי חוזה ההתקשרות.

, אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית והיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינ .10
 תמומש על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם בתור פיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים, כוח אנו מצהירים כי יש לנו את היכולת,  .11
להעניק שירותי ניקיון במקוואות המועצה העבודה המיומן, והציוד הנדרש בכדי לספק 

 .הדתית

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .12
אין כל מניעה בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי 

על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצהרה זו. עוד אנו מצהירים כי בחתימה על חוזה 
על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים  תההתקשרות ובביצוע ההתחייבויו

 כלשהם.

א.  אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו לא הוגש נגדו ו/או נגד מי מנהלינו כתב אישום בשל   .11
 ירה פלילית שיש עמה קלון.עב

ב.  אנו מצהירים בזאת כי לא הורשענו וכי למיטב ידיעתנו לא הורשע מנהל ממנהלינו, 
 בגין עבירה פלילית שיש עמה קלון.



 

                                                            
 

 ליד המסמכים המצורפים(: Xאנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים הבאים )סמן  .11

 

 הבודק בלבד: יש / אין( )לשימוש  התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף(        

 )לשימוש הבודק בלבד: יש  / אין( החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד(            

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין( כתב הצעת תשלום ממולא וחתום בשלושה עותקים         

 הבודק בלבד: יש / אין()לשימוש ₪       0001,בסך  בנקאי  או שיק בנקאית )מציע( ערבות        

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(    ביצוע( בנקאית )ערבות ערבות        

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין( אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות        

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(  אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור        

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(  תמצית רישום מן המרשם בו רשום התאגיד        

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(  אישור זכויות חתימה בתאגיד )לגבי תאגיד(        

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(  צילום מאושר של מסמכי היסוד של התאגיד       

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין( היה קשור המציערשימת הגופים אליהם קשור /         

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(     מכתבי המלצה        

 
                              טלפון:                                                  שם המציע: 

 
                    יד: מספר תאג                                   מספר עוסק מורשה:

 
                              טלפון:                                         כתובת פרטית: 

  
 

                                                                                       שמות מורשי החתימה של המציע: 
 

                                                                               המציע: חתימת מורשי החתימה של 
 
 

                                           
 המציע        
                            תאריך: 

 

 אישור
 

   וכן                     עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה                                        אני החתום מטה 
אשר חתמו על מסמכי המכרז לרבות על החוזה המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז                 

בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם המועצה הדתית תל אביב לכל 
 דבר ועניין.

                     חותמת וחתימת עו"ד                          תאריך 

 
 
 
 



 

                                                            
 

 'נספח ב
 

 לכבוד 
 רחובותהמועצה הדתית 

 
 מציעערבות הנדון: 

 
 

"המבקשים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם    -על פי בקשת ______________________ )להלן 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד, ₪(  1,000כל סכום עד לסך חמשת אלפים שקלים חדשים ) לסלוק

 במפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, שתדרשו מאת המבקשים.
 

 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה, תוך 
עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל 

 הסכום תחילה מאת המבקשים.
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 
על פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על 

 ם, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.פיה, תביעה משפטית נגד המבקשי
 

 במכתבינו זה: 
 
 משמעו מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית    - מדד""

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.                                        
 

 הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:
 

"המדד   -ום בפועל על פי ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשל
)להלן: "המדד היסודי"(, יהיו  2018החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש אפריל 

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, 
 מחולק במדד היסודי.

 
 בכלל. מועצה ערבות זו תישאר בתוקפה עד _____________

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.

 
 
 

 בכבוד רב,        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            
 

 ג'נספח 

 ערבות ביצוע
 

 תאריך: __________
 לכבוד: 

 רחובותהמועצה הדתית 
 

 הנדון: ערבות מס'  ____/ ____________________
 

 עשרת אלפיםמשווי ההתקשרות או  10%הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  .1
"( כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הערבות סכום)להלן: "₪(  10,000שקלים חדשים )

כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: _________________________ )להלן: 
 לניקוי מקוואות. 2/2021 "(  בקשר עם: מכרז פומביהחייב"

 
 " משמעו:מדדהמונח " –לצרכי ערבות זו  .2
 

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא 

 שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים 
 

 המדדאם יתברר מהמדד  שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: " .3
  _______שפורסם ביום  ________בגין חודש "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד החדש
דל  "( אזי יחושב סכום הערבות שהוא מוגהיסודי המדד)להלן: " נקודות  _____היינו 

 הערבות סכוםבשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "
 "(.המוגדל

 
מניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי  .4

 בסכום הערבות.
 

ה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונ 7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך  .5
בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או 
לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל 

 דרישתכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.
 

על פיה צריכה להגיע  ועד בכלל, וכל דרישה__________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6
בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא: ____________________ לא יאוחר 
מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו 
לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת 

אמצעות הפקסימיליה. הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, כי אז, דרישה שתגיע לבנק ב
 כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .7

 בנק      _________________

 סניף      _________________ 

 כתובת  ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            
 

 
 נספח ד' – ההצעה

 
הצעתנו במכרז 2/2021 לכניסה למאגר לאספקת שירותי 

 ניקיון במקוואות בעיר רחובות תפורט להלן:
 

 :(כולל מע"מ)התמורה 
 
 
 
 

 :יום ניקוי במקווה בעיר רחובות  עבור  מחיראנו מציעים  
 

 ₪  140לא יעבור את      במספרים:______________________
 

 במילים:________________________
 
 
 
 
 
 
 

___________________      ___________________ 
 חתימת המציע + חותמת           תאריך 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            
 

 
 

 נספח ה' 
 
 
 
 
 

 המקוואות בעיר רחובות
 
 
 
 

  12בר אילן 
 

10דוד אלעזר   
 

1חשמונאים   
 

10מדאר   
 

1שבזי   
 

2שופטים   
 

11משה פריד   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            
 

 
 
 

 נספח ו'
 

 חוזה התקשרות

 

 

 

 הסכם שירותי ניקיון

 2020שנערך ונחתם ברחובות  ביום ___ בחודש _____ שנת 

 

 ב י ן

 המועצה הדתית רחובות

 מרחוב _____________    

 )"המועצה ו/או המזמין"(    

 מצד אחד;

 ל ב י ן

 

    _____________ 

 ת"ז: __________    

 מרחוב ____________ 

 )"הקבלן"(    

 מצד שני;

 

 והמזמין מעונין לקבל שירותי ניקיון מהקבלן;  הואיל

 פי תנאי הסכם זה;-והקבלן מעונין להעניק למזמין שירותי ניקיון על בסיס אמון על והואיל

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין  והואיל:

 זאת בתקופת ההסכם כאמור לעיל;המועצה לבין נותן השירותים, ו

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 הגדרות ופרשנות

חלוקתו של הסכם זה לסעיפים ומתן כותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום בלבד, ואין להשתמש  .1

 בהם לצרכי פרשנות.

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. .2

 

 חייבויות הקבלן תיאור השירותים והת

הקבלן יספק למזמין שירותי ניקיון באמצעותו או מי מטעמו )"שירותי הניקיון" או  .3

 "השירותים"(. 

פי צרכי המועצה, אם למי מעובדיו תהיה מחלה או -הקבלן יספק למזמין את שירותי הניקיון על .4

 חופשה שתואמה מראש יהיה עליו להביא מחליף. 

 מניגוד עניינים בכל תקופת מתן השירותים על ידו אצל המזמין. הקבלן יקפיד להימנע .5

 הקבלן יתן שירותי ניקיון למקוואות כפר גבירול וקרית משה בעיר רחובות. .6

ביטוח  6%ש"ח לכל מקווה מול חשבונית עוסק פטור וכן תוספת של  3000שכר גלובלי על סך  .7

 עד ו' ימי עבודה הינם מ א'  -ימים בשבוע 6לאומי. לפי 

 ניקיון:  גבירול א עד ו'  קרית משה ניקיון:  ימים א' עד ו' .  .8

 אחת לשבוע ביום קבוע ובשעה קבועה, יש לתאם עם הרב. -בורות טבילה  .9

ניקיון בור הטבילה כולל: מדרגות, מעקה, תחתית, מסגרת הבור וכמובן לדאוג שיהיה יבש  .10

 לחלוטין לבדיקת הרב.



 

                                                            
 

ניקיון המבנה כולל כל המבנה+כביסות+חדר מכונות, מקלחות, אמבטיות, שטיפה, שירותים,   .11

 מחיצות, ברזים ואבן. חלונות ודלתות לפי הצורך עם הקפדה על ניקיונם התמידי.

 ניקיון הבור ע"י מכשיר חימצון ומסנן בור המקווה טיפול יומי במכשיר .  .12

 לה.יום יום חומר חיטוי בבור הטבי  .13

 אין לענות לטלפון של המקווה.  .14

 אין לשכפל או להעביר מפתחות של המקווה ללא אישור החתום מטה.  .15

 האחריות לדאוג למחליף ולהקפיד על כל ההנחיות. -מחליף  .16

 שערים נעולים  .17

 נעול בשעות פעילות המקווה. -טבילת כלים  .18

 יתאספקה ע"י המועצה הדת -חומרי ניקיון  .19

כל ציוד או אביזר שנמצא במקווה, ולא שייך למקווה יש להעבירו למועצה )של המבקרות( עם   .20

 תאריך, מספר החדר, פירוט מלא ולדווח לאסתר עזרי.

 בהתאם להנחיות המשתנות עקב הקורונה על פי המשרד לשירותי דת+ משרד הבריאות. .21

, כפתורים,שולחן הבלנית, טלפון, קופה רושמת לחטא כל יום את המקוה: ידיות, מעקה, ברזים .22

 וכו'

 בור כפר גבירול )ניתן לשינוי בהסכמה או בהתאם להנחיות ( -יום ג'   .23

 בור קרית משה. )ניתן לשינוי בהסכמה או בהתאם להנחיות( -יום ה'  .24

 אינו נחשב לעובד מועצה.  .25

 אמור לעיל.המדובר על מקווה כפר גבירול ומקווה קרית משה כ .26

 

 

 

 תקופת ההתקשרות

 תקופת ההתקשרות הינה עד סוף השנה האזרחית  ממועד חתימת ההסכם ובכפוף לצרכי המזמין.   .27

ימים  14פי הסכם זה בהודעה מוקדמת בכתב בת -הצדדים יהיו רשאים לסיים את ההתקשרות על .28

 .7-ההתקשרות היום החל מחודש  30חודשי ההתקשרות הראשונים, ובת  6-ב

ניקיון המקוואות יעשה בין השעות ______ ועד _________, לשביעות רצונה המלא של  .29

 המועצה.

פי הסכם זה, וללא כל -על אף האמור לעיל, יהיה רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות על .30

 רטות להלן: הודעה מוקדמת או תשלום של פיצוי כלשהוא, בהתקיים אחת )או יותר( מהנסיבות המפו

פי ההסכם, מעילה באמון או פגיעה -ביצוע עבירה פלילית הקשורה ליחסים שבין הצדדים על א.

 במזמין, בכספיו, ברכושו, בנכסיו או בעובדיו על ידי הקבלן.

 פי הסכם זה או פגיעה ממשית בחובותיו כלפי המזמין.-הפרת התחייבויותיו של הקבלן על ב.

 התמורה 

הסכם זה, בגין ביצוע מלא של השירותים במלוא היקפם, תהיה בסך כולל של פי -התמורה על .31

 ______ ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כחוק )"התמורה"(, כנגד חשבונית. 

שלאחר החודש בו בוצעו  התמורה בגין שירותי הניקיון תשולם בתחילת כל חודש קלנדרי .32

פי הדין, וכפוף להמצאת חשבונית מס כחוק. -השירותים, בניכוי כל מס ו/או היטל אחרים המחויבים על

הקבלן יעביר למזמין אישור מפקיד השומה לגבי שיעורי המס לצורך ניכוי מס במקור, וכן אישור בדבר 

 ניהול ספרים כדין.

 מהות ההתקשרות

וע לו שהסכם זה הינו הסכם אישי שלא ניתן להעברה, להספקת שירותי הקבלן מצהיר, כי יד .33

מעביד ואין הוא מקנה לו זכויות כלשהן -ניקיון בלבד, ואין בו כדי ליצור בינו לבין המזמין יחסי עובד

 מלבד אלה המפורטות בהסכם זה.

יות על כך הקבלן ידאג לתשלום דמי הביטוח הלאומי וכל תשלום אחר המוטל עליו וכל האחר .34

 תהיה עליו. המזמין יהיה זכאי לדרוש מן הקבלן ראיה לביצוע התשלומים כאמור לעיל.

מעביד בינו לבין -הקבלן מתחייב, כי לא יתבע את המזמין בעילה כלשהי בקשר עם יחסי עובד .35

עות המזמין וכי אם יעשה כן, או אם תחולנה על המזמין הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנוב

ישפה  -פי הסכם זה -מעביד בינו לבין הקבלן במהלך תקופת ההתקשרות על-מקביעה כי שררו יחסי עובד

את המזמין לפי דרישתו הראשונה לכך, על כל הוצאה שתיגרם לו בגין או בקשר עם תביעה כאמור, 

 מכל תוספת שתקבע, לפחות. 30%דין בגובה -לרבות שכר טרחת עורכי



 

                                                            
 

יות האמור לעיל מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי מהמזמין לפיצויי מבלי לגרוע מכלל .36

פיטורים ו/או כל תשלום אחר ו/או תמורה אחרת הנובעת מיחסי עובד ומעביד או סיומם ו/או תנאים 

 פי הסכם זה.-סוציאליים כלשהם, במהלך תקופת ההתקשרות על

יקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי  .37

ידי גוף שיפוטי, כי הקבלן הינו עובד המזמין, או כי הינו זכאי לזכויות כשל עובד, או אם תחולנה על 

מעביד בינו לבין -המזמין הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה, כי שררו יחסי עובד

 זה,   יחולו ההוראות הבאות: פי הסכם-הקבלן במהלך תקופת ההתקשרות על

במקום התמורה ששולמה לקבלן מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא תמורה מופחתת  א.

ויראו את הקבלן במקרה כזה כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת )ברוטו(  35%)ברוטו( בשיעור 

אשר שולמה מהתמורה  65%רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים )קרי, לתמורה בת 

 בפועל(.

על הקבלן יהיה להחזיר למזמין כל סכום ששולם ממועד תחילת ההתקשרות ואשר שולם מעל  ב.

לתמורה המופחתת, וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן )מדד הבסיס: המדד הידוע במועד כל תשלום; 

לשנה.  4%עור המדד החדש: המדד הידוע במועד ההחזר בפועל( ועם הפרשי ריבית חודשית צמודה בשי

 המזמין יהיה רשאי לקזז סכומים עודפים אלה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לקבלן או למי שיבוא מכוחו.

דלעיל הינן בבחינת תנאי יסודי  5מובהר בזאת, כי הצהרותיו והתחייבויותיו של הקבלן בסעיף  .38

חה בחשבון את הצהרותיו להתקשרות המזמין עם הקבלן והתמורה אותה יקבל הקבלן על פי הסכם זה לק

והתחייבויותיו דלעיל. כמו כן, מובהר ומוסכם כי אופן ההתקשרות עם הקבלן נעשה לבקשתו של הקבלן, 

על כל המשתמע מכך, ועל אף העובדה שהוצע לו לעבוד כעובד שכיר תוך שמירה על עלות מעביד הזהה 

 פי הסכם זה.-להוצאות המזמין על

 שמירת סודיות

יב לשמור בסודיות את תנאי התקשרותי וכן את סודות המועצה, לרבות חברות הקבלן מתחי .39

בנות, חברות שלובות וחברות קשורות, וזאת החל ממועד תחילת ההתקשרות שלי עם המועצה ולאחר 

 סיום ההתקשרות עמה, מכל סיבה שהיא, וללא כל הגבלת זמן. 

 שונות

לן בכל חבויות המס בגין כל הטבה ו/או אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה במפורש, ישא הקב .40

 ידי המזמין.-תשלום מסוג כלשהו שיינתן על

 המזמין יהיה רשאי לקזז מכל סכום אותו עליו לשלם לקבלן כל חוב של הקבלן כלפיו. .41

הסכם זה מבטא את ההסכמות באופן מלא וממצה בין הצדדים לגבי הנושאים או העניינים  .42

ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, הנדונים בו, והוא חליף 

פה( -מכתבי כוונות ו/או התחייבות, וכל מסמך אחר, ששררו או שהוחלפו בין הצדדים )בין בכתב ובין בעל

 בנושאים או בעניינים האמורים, קודם חתימתו של הסכם זה.

פי מעני -ם או בפקסימיליה או תמסרנה ביד עלהודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשו .43

הצדדים הנקובים במבוא להסכם זה )או כל מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב(, ויראו כל הודעה 

כאמור כאילו נמסרה לנמענה במוקדם שבין המועדים הבאים: עם מסירתה בפועל )או הצעתה לנמען 

ים אחד ממועד שיגורה בפקסימיליה, או עם עבור במקרה של סרוב לקבלה(,  או עם עבור יום עסק

( ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום, למעט הודעה בדבר שינוי מען אשר 3שלושה )

 יראוה כנמסרת רק עם מסירתה בפועל לידי הנמען.

 ו.הקבלן יבצע על חשבונו ביטוחים מתאימים, בגין שרותי הניקיון והנגזר מהם לרבות לעובדי .44

  

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

  

                                                                                     

__________________________  _____________________________ 

 הקבלן       המועצה    

 

 

 
 
 



 

                                                            
 

 
 

 נספח ז' למכרז
 

 ציבוריים תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים
 

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 _____________ 
 ניקוי במקוואות בעיר רחובות. ביצוע עבודותל_______  מכרז פומבי מס'המציע ב

 
המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום  .2

 חודשים( שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 12בשנה )
 
אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה  .3

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.1האחרונה לא היתה בשלוש )
 
אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי  .4

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.1ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש )
 
המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער,  .5

ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה וכל תקנות מכוחו.  1911-התשי"ג
 יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 
המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת  .6

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 1וזאת 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  .7

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.  .8
 

                                 __________________ 
 חתימת המצהיר               

      
 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 
הקבועים בחוק, אישר/ה את עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

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



 

                                                            
 

 
 

 נספח ח' למכרז
 

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

 
________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אני הח"מ 

האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
   

 
_________________________________________ אצל המציע  -אני משמש כ .1

מוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה ( והמציע - ____________________________ )להלן
 בשמו ובעבורו.

 
 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  
  יע על תשלום שכר העבודה.מטעם המצ 

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

 במשבצת המתאימה[: Xהנני מצהיר בזאת כי  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  .1
 
  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון

( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  11) התשס"ג
 ;1981-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

 ( באוקטובר  11הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג
והבטחת תנאים הוגנים(,  ( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין2002

, אך במועד האחרון להגשת 1981-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
 ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1
 
 

__________ 
  חתימה   

 
 

 אישור
 

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

 
 
 
 

 



 

                                                            
 

 
 'נספח ט

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

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

"( המבקש המציע"  :זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלןהנני נותן תצהיר 

לאספקת  ___________________ פרמס התקשרותלהתקשר עם עורך 

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת __________________עבור  ____________________

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 
 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  

 על המציע. חלות לא, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 חלות על המציע  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 אותן.  והוא מקיים 

חלות על  8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

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

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים

 .ליישומן

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

עם  נשיםלא זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998 ח"התשנ, מוגבלות

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  ליישומן

 נתן התחייבות זו(.

 משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 10 בתוך, והשירותים החברתיים הרווחה העבודה

 

 אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

___ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
____________________       ____________________       _____________ 

 חתימה      חותמת ומספר רישיון                           תאריך
 
 



 

                                                            
 

 
 

 נספח י'
 ' של תנאי החוזה(דנספח )

 נזיקין וביטוח
 

 
 ועד, למשך כל זמן ביצוע של העבודה מועצהיבטח על חשבונו הוא, לטובת ה מציע. ה1

 לסיומה:    
 
 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,    

 :מועצה, וכל אדם אחר הנמצא בשרותו או בשרות המועצהועובדי הלרבות עובדיו            
 

 . 110,000$  -  ביטוח כל הסיכונים( 1)            
  

 .2,000,000$ - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי( 2)            
             
 $.1,000,000 -ביטוח אחריות מעבידים  ( 1)            

 
 
לחברת  מועצהאת הסכמת הכאמור, טוח יכל חוזה בעריכת פני לקבל, ל בימתחי מציע. ה2

 לתנאי הפוליסה ולסכום הביטוח.    ,הביטוח
 
 את הקבלות על תשלום דמי הביטוח. מועצהמתחייב להמציא ל מציע. ה1

 
 מועצהימציא על כך ל מציעפי הפוליסה, וה וסף לשם המבוטח עלתות רחובותהמועצה הדתית . 1

הפוליסה תכלול סעיף לפיו חברת הביטוח אינה רשאית לשנות או ;  הביטוחבכתב מחברת  אשור
 ימים מראש. 10, הודעה בכתב, לפחות מועצהנמסרה ל לבטל הפוליסות, אלא אם

 
 חבות לא תישא כל מועצה. בפוליסת הביטוח יש לכלול הוראה כי האחריות היא צולבת, וכי ה1
 ו/או השתתפות עצמית. 

 
 ימים מיום חתימת החוזה, ולפני תחילת העבודה, אישור על קיום  1, תוך עצהמוימציא ל מציע. ה1

הנקוב  מועדלא ימציא אישור על קיום ביטוחים ב מציעאם ה ;ביטוחים בנוסח המצורף לחוזה    
הא רשאי לנקוט בכל     י מועצהכהפרת תנאי מתנאי המכרז ו/או החוזה, וה לעיל, יראה הדבר

 ילוט הערבות.הצעדים הנראים לרבות ח
 
 מאחריות כלשהי.  מציעחבות כלשהי ו/או לפטור את ה מועצה. אין באמור לעיל כדי להטיל על ה1
 
ימציא אישור ביטוח חתום בנוסח המצורף כנספח לחוזה, חתום על ידי מורשי החתימה  מציע. ה8

 מטעם חברת הביטוח.
 
 


