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  רחובות דתית המועצה  ה

  

  6/21מכרז מספר 

  

מדידה, שירותי אדריכלות, תכון והכת ספח   שרותילאספקת שירותים הדסיים הכוללים 
וכל הדרש לצורך קבלת אישור משרד הבריאות והשגת   סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות

  רישיון עסק בתוקף 
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"המועצה") מזמיה קבלת הצעות לבחירת ספק מסגרת שיספק    –(להלן    רחובותהמועצה הדתית  
עבורה שירותים הדסיים הכוללים בין היתר שירותים הדסיים הכוללים שורתי מדידה, שירותי 

  אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות. 

דרש הזוכה במכרז לחתום, את תאי המכרז והמסמים הלווים אליו, לרבות וסח ההסכם עליו יי
או באתר האיטרט מועצה  ,  09:00-12:00ה' בין השעות  - במשרד המועצה בימים א'    לקבל  יתן  

      www.dat-rehovot.co.ilדתית רחובות .

שאלות ובקשות להבהרה יועברו למועצה על ידי המציעים בכתב, לא יאוחר משבעה ימים לפי מועד 
 mdr3434@gmail.om הגשת הצעות למכרז, בדוא"ל

  ימים לפי מועד ההגשה.  7-תשובות ישלחו לכל המשתתפים במפגש לא יאוחר מ

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בקאית חתומה, צמודה למדד המחירים לצרכן בוסח הצורף 
  . 1למסמך א' להלן המסומן כספח א'

  הערבות תהיה לטובת המועצה (המחאות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).

₪ (עשרת אלפים   10,000סכום ערבות מציע להשתתפות במכרז לאספקת השירותים היו סך של  
שקלים חדשים). מודגש כי הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה כון מבחית הוסח או הסכום תיפסל 

  על הסף. 

  תשעים יום  ותוארך עד קבלת הרישיון.  הערבות תעמוד בתוקף עד 

ית כל  עם  במכרז  המשתתף  העתקים הצעת  בשי  תוגש  הלווים  המסמכים  וכל  המכרז  מסמכי  ר 
  לא תתקבל.   11:00ר השעה  חלתיבת המכרזים המצאת בביין המועצה. מובהר כי הצעה שתוגש לא

את ההצעות יש להגיש במשרדי המועצה, המעטפה תוגש סגורה ידית בלבד אל תוך תיבת המכרזים 
בלבד, כשהיא מכילה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי מורשה   6/21  ועליה יירשם "מכרז מספר

  חתימה וחותמת המציע בכל עמוד. 

  . לא תתקבל הצעה לאחר המועד הקוב. 11:00בשעה    30/12/2021ההצעה תוגש לא יאוחר מיום

  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

  

  בכבוד רב,    

  גדסיאלדד   

  יו"ר המועצה                         
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  מסמכי המכרז

  המסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

  הזמה להגשת הצעות למכרז    מסמך ההזמה

  הוראות למשתתפים    מסמך א'

  טופס ערבות הצעה.  – 1ספח א'       

  תצהיר לעיין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  – 2ספח א'       

  מיימום. 

  תצהיר עסקאות עם גופים ציבוריים  – 3ספח א'       

  ביטוחים  – 4ספח א'       

  תצהיר המציע  – 5ספח א'       

  רשימת עובדים ופרטי יסיון.  – 6ספח א' 

  הצעת המציע       מסמך ב'

  וסח ההסכם      מסמך ג' 
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  מסמך א'

  

  רחובות המועצה הדתית 

  

  6/21מכרז מספר 

  

לאספקת שירותים הדסיים הכוללים שרותי מדידה, שירותי אדריכלות, תכון והכת ספח  
סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך קבלת אישור משרד הבריאות והשגת  

  רישיון עסק בתוקף 

  

  

  הוראות למשתתפים במכרז

 המכרז מושא  .1

היתר   בין  הכוללים  הדסיים,  שירותים  אספקת  הוא  דן  מכרז  של  שירותי עייו  מדידה,  שרותי 
אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך קבלת אישור 

  משרד הבריאות והשגת רישיון עסק בתוקף.

הדתית   המועצה  ובהסכם   –(להלן    רחובותעבור  המכרז  בתאי  כמפורט  הכל  "המועצה"), 
  ההתקשרות המצורף אליו. 

 השירותים והעבודות מושא המכרז  .2

הדסיים  2.1 שירותים  עבורה  ויספק  ילווה  אשר  מקצועי  גורם  לבחור  מעויית  המועצה 
הכוללים שרותי מדידה, שירותי אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור 

בטיחות עסק    וכל  יועץ  רישיון  והשגת  הבריאות  משרד  אישור  קבלת  לצורך  הדרש 
 המציע ידרש לבצע על חשבוו, לכל הפחות, את כל הפריטים שיפורטו להלן: .בתוקף

 מדידה:
  חודשים  6הכת תוכית מדידה מפורטת (מצבית+חלוקת פים) מעודכת ל 

  
  אדריכלית:

שדרש  מה  כל  את  הכוללת  הוועדה  דרישות  ע"פ  הגשה  תוכית  הכת 
  (חזיתות/חתכים/חלוקת פים/פיתוח חוץ..)

  
  תוכית סיטריה:

מפריד   ביוב פים/חוץ,  דלוחין,  תיעוד מערכת איסטלציה מיםקרים/חמים, ספח סיטרי,
מילוי בורות   מערכת יצור מים חמים,  בורות השקה וזריעה,  יקוז רצפות,  שמן,הידרטים,

  טבילה, אישורים וכו'
חמים מים  לייצור  חום  משאבות  בשיטת  חימום  מערכת  סיטרי+חימום   תיעוד 

  לוחות חשמל וכ' צרת, מקווה+חימום בורות טבילה, משאבות סחרור,
  

  תיעוד מערכת מיזוג וסרקולציה 
  

  יועץ בטיחות: 
  אישור יועץ הבטיחות לרבות חתימתו על התוכית

 

פרד  2.2 בלתי  כחלק  המצורף  ההתקשרות  בהסכם  מפורטים  הדרשים  השירותים  תאי 
מתאי מכרז זה, הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין מועצה לבין הזוכה/ספק המסגרת 
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מטעם  עליון  ופיקוח  תכון  שירותי  למתן  מסגרת  הסכם  יהווה  זה  מכרז  לפי  שייבחר 
 העיריה. 

ה 2.3 כי  בזאת  אשר  המובהר  המצורף  עבודה סכם  הזמת  מהווה  הזוכה  עם  ייחתם 
 .לשירותים מושא המכרז

מובהר למען הסר ספק ומבלי למעט מהפירוט אשר יובא להלן, כי במסגרת השירותים  2.4
המקצועיים אותם יעיק הזוכה במכרז זה לרשות ו/או לכל גורם אחר מטעמה, יראו 

את להעיק  מחויב  יהא  אשר  הפרויקטים,  כמהל  זה  במכרז  הזוכה  מלוא   את 
הייעוץ  משלב  החל  הפרויקטים,  ביצוע  לצורך  יידרשו  אשר  הרלבטיים  השירותים 
הראשוי ואפריון העבודות מושא הפרויקט וכלה בשלב האופטימיזציה של הפרויקט, 

 ועד לקבלת רישיון עסק ואישור ממשרד הבריאות להפעלת המקווה. מסירתו לרשות 

כולל 2.5 המסגרת  ספק  ידי  על  שיסופקו  לפרויקטים, השירותים  עליון  ופיקוח  תכון  ים: 
הפרויקטים,  ומסירות  קבלת  ושלב  הביצוע  שלבי  על  פיקוח  יועצים,  תכון  שירותי 
מיצוי  תוך  אחר  ממשלתי  גורם  לכל  חשבוות  על  דיווח  חשבוות,  על  ביקורת  עריכת 
תקציבים חיצויים וליווי גורמי המקצוע ברשות וכיו"ב, משכך כלל השירותים אשר 

על ידי המציע לרשות ייתו על ידי בעלי מקצוע מאשרים בלבד או על ידי המצע    ייתו
 , הכל על חשבוו של הקבלן. באופן אישי

להוראת   2.6 בהתאם  תיקון  או  שיפוץ  ביצוע  על  ורק  אך  אחראית  היה  הדתית  המועצה 
 היועצים ותשלום אגרות כדין. 

תיו מכח הסכם זה לאחר, הזוכה במכרז לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובו 2.7
מטעמו חיצויים  יועצים  אויר,   ,למעט  מיזוג  איסטלציה  לעייי  יועצים  כגון: 

קוסטרוקציה, הגשה, בטיחות, אדריכלות, ביה ירוקה, תחבורה ותועה, פיתוח, יעוץ 
להסתייע   רשאי  יהיה  הזוכה  וכדומה,  חשמל  אקוסטיקה,  איטום,  מעליות,  קרקע, 

 לצורך מתן השירותים.  םטיבייאדמייסטרבשירותים 

יהול  2.8 כוללים:  כאמור  לספק  המציע  מתחייב  אותם  בהצעה  הכלולים  השירותים 
, הכת מצאי פיזי, הכת התכון, הכת ופרסום מכרזים כולל הכת מפרטים טכיים

ההדסיים   םטופס קרקע, קבלת פרוגרמה, הכת חלופות תכויות, טיפול בכל ההיבטי
בפרויק של   טהדרשים  הדיווחים  כל  ביצוע  כולל  המממן  הגורם  ומול  הרשויות  מול 

 החשבוות אישורי תכיות אדריכליות וכדומה, טיפול כולל בכל הליכי הרישוי. 

 .המועצה תחתום עם הזוכה על הסכם בוסח המצורף למסמכי המכרז 2.9

לרבות  2.10 המכרז,  במסמכי  המפורט  פי  על  תעשה  ההצעות  שקלול  ההצעות  בחית 
 .1ספח א' 

במסגרת הפרויקטים    –יצוין כי קיימים פרויקטים שתוכו כבר על ידי המועצה   2.11
 אלה יספק הזוכה שירותי יהול תכון פיקוח עליון לפרויקטים.

יצוין כי יש להציע לכל מקווה בפרד והמזמין   .הצעת המציע תוגש על גבי מסמך ב' 2.12
זו  יהיה  מקווה  שלכל  כך  המציעים  בין  ההצעות  את  לפצל  לביצוע  רשאי  אחר  כה 

 העבודה. 

השירותים   2.13 לביצוע  זמין  להיות  מחויב  יהיה  הזוכה  ההתקשרות,  תקופת  לאורך 
 .השלים את העבודה במועדעבור המועצה ול

 הגשת ההצעות ותאי סף  .3

כל מציע ימלא מסמכי המכרז כדרש ויחתום בשולי כל דף בחותמת וחתימה בר"ת,  3.1
 שים וההסכם על ספחיו. כמו כן יצורפו להצעתו כל מסמכי המכרז הדר

 כל מציע ידרש לצרף להצעתו ערבות בקאית כמפורט בהמשך.  3.2

והמקצועיים  3.3 המשפטיים  התאים  בכל  העומדים  מציעים  במכרז  להשתתף  רשאים 
 שלהם צורפו האישורים והמסמכים כמפורט להלן. 
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 כלליים ומשפטיים ףתאי ס .4

חשבוות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים אישור רו"ח או פקיד שומה על יהול פקסי   4.1
התשל"ו  ציבוריים מס),  חובות  ותשלום  חשבוות  יהול  של 1976-(אכיפה  ורישומו   ,

 המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ. 

מסמכי  4.2 התאגיד,  של  הרישום  תעודת  צילום  יצורפו  תאגיד,  היו  והמציע  במידה 
ז של רישום החברה מרשם התאגדות, תדפיס מעודכן כון למועד הכשת ההצעות למכר

החברות, ככל שמדובר בחברה בע"מ ואישור מעו"ד או רו"ח בדבר האשים המוסמכים 
 לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

תצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת על ידי עו"ד בוסח המצורף למסמך זה  4.3
זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי   לפיו המציע או כל בעל  2כספח א'

 חוק שכר מיימום.

תצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת על ידי עו"ד בוסח מצורף למסמך זה  4.4
, לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי 3כספח א'  

 עם המועצה.  חוק עובדים זרים בשים שקדמה למועד ההתקשרות

מועצה   4.5 עובד  ו/או  מועצה  לחבר  זיקה  עדר  המציע   –המציע  יצרף  האמור  להוכחת 
 הצהרה בוח המצורף למסמכי המכרז.

המציע וכל מועמד מטעם המציע לביצוע השירותים (איש צוות   –העדר יגוד עייים   4.6
ת כי מטעם המציע) מילא וצירף להצעה הצהרה בדבר העדר יגוד עייים. מובהר בזא

הזוכה וכן כל מי מטעמו יידרשו להשיב על שאלון לאיתור יגוד עייים בהתאם לחוזר 
הפים משרד  עבור   2/2011  מכ"ל  השירותים  וביצוע  ההסכם  על  לחתימה  כתאי 

 מועצה. 

גד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירוק ו/או צו חדלות פירעון ו/או צו  4.7
כי צו  ו/או  רגל  בחוק פשיטת  כמשמעותו  מוגבל"  "לקוח  הוכרז  לא  והוא  כסים  וס 

 יש לצרף הצהרה בוסח המצורף למסמכי המכרז.   –  1981-שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 

 . 5א' התחייבות לשמירה על סודיות כדרש במסמך  4.8

 המצע רכש את מסמכי המכרז וצרף קבלה להצעתו.  4.9

 

 תאי סף מקצועיים ויסיון דרש  .5

יסיון במתן שירותי תכון ופיקוח עליון לפרויקטים ופיקוח עבור רשויות המציע בעל   5.1
 3-השים האחרוות ותן את שירותיו לפחות ל 5מקומיות או גופים ציבוריים במהלך 

 רשויות מקומיות.

השים האחרוות   5המציע היו משרד אדריכלים ו/או מהדסים אשר סיפק במהלך   5.2
ישיון עסק למבי ציבור (עדיפות תיתן לקבלן שביצע  לקבלת רשירותי תכון אדריכלי  

 שירותי יעוץ ותכון למקוואות).

הסף  5.3 בתאי  עמידותו  הוכחת  לצורך  שלהלן  המסמכים  את  להצעתו  לצרף  המציע  על 
ופרוט תקופת השירות, סוג    פרויקטיםהמקצועיים: פרופיל המציע אשר כולל רשימת  

יסטהפרויק פירוט  קשר;  ואיש  כספי  היקף  המצורף ,  בוסח  בתצהיר  המציע  יון 
 .למסמכי המכרז; אישור התכיות האדריכליות להוכחת תכון מקוואות

אישיות  5.4 בעלי  מאוגדים  גופים  שהים  מציעים,  של  פרדות  הצעות  הגשת  תורשה  לא 
משפטית פרדת, כאשר מי מבין יחיד הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו היו גם בעלים 

,  1999-שותף ו/או ושא משרה כמשמעו בחוק החברות, התש"טו/או בעלי מיות ו/או  
 הל בגוף המאוגד האחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין. ו/או מ

"קרוב" לצרכי סעיף זה משמע: בן זוג, אח, הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן  5.5
 זוגו של כל אחד מאלה.



23מתוך  7עמוד   
 

כימים ומאשרים את האמור בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמס 5.6
מי   כגד  ו/או  המועצה  כגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טעה  כל  על  וכמוותרים  לעיל 

 מטעמה בגין ו/או בקשר למכרז זה.

את ההצעות בהתאם לתאי המכרז יש למסור במירה ידית בתיבת המכרזים שבביין  5.7
 . 11:00בשעה   30/12/2021 המועצה עד ליום

ידי מציע אחד בשם מציעים וספים או על ידי שי מציעים או יותר הצעה שתוגש על   5.8
 במשותף, אשר התאגדו אך ורק לצורך הגשת הצעה למכרז זה תיפסל ולא תובא לדיון. 

 

 דרישות פרטים מהמציע  .6

ואסמכתאות   המועצה 6.1 מסמכים  ו/או  וספים  פרטים  מהמציע  לדרוש  רשאית  תהא 
 המוכיחים את עמידותו בתאי הסף.

מציע שלא ישתף פעולה עם המועצה או שיתברר שהעלה הצהרות ופרטים כוזבים ביחס  6.2
ליסיוו יהא בכך כדי לפסול הצעתו לאחר שתיתן לו הזדמות להעלות את טעותיו 

 לעיין זה. 

 

7.  קאיתעברות ב 

המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בקאית לטובת המועצה (המחאות, שטרות וכיו"ב  7.1
למסמך  המצורף  בוסח  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה  כדין,  חתומה  יתקבלו)  לא 

 .1המסומן כמסמך א'

₪. כתב ערבות שתוכו לא יהיה כון מבחית הוסח ו/או הסכום   10,000סכום הערבות   7.2
 יפסל. 

על ידי בק מוכר ומסמך על פי החוק, ותוסח לטובת המועצה כשהיא הערבות תוצא   7.3
איה מותית ויתת על פי תאיה לגבייה על ידי הפי חד צדדית של המועצה או ציג 

 מטעמה לבק.

 .  ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90הערבות תעמוד בתוקפה  7.4

שייחתם 7.5 לאחר  תתקבל,  לא  שהצעתו  מציע  לכל  תוחזר  הזוכה   הערבות  עם  הסכם 
 במכרז.

לא  –הצעה שלא תצורף אליה ערבות בקאית העוה על כל הדרישות המפורטות לעיל   7.6
 תידון כלל. 

 הצהרות המציע .8

המכרז  8.1 פרטי  שכל  ואישור  כהצעה  כמוה  במכרז  והשתתפותו  מציע  של  הצעתו  הגשת 
המפורטות  ההתחייבויות  אחר  למלא  מסוגל  הוא  וכי  לו,  והירים  ידועים  וההסכם 
במכרז ובהסכם. כל טעה בדבר טעות ו/או אי הבה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים 

 כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשות את המסמכים שהועברו אליו ו/או תאי  8.2
 כלשהו מתאי המכרז ו/או ההסכם. 

שיוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע ת לראות בכל  יהמועצה רשא  8.3
 מתאי המכרז ולפסול הצעתו.

 רכוש המועצה –מסמכי המכרז  .9

למציעים  9.1 מסרים  והם  הבלעדי,  וקייה  המועצה  של  רכושה  הים  המכרז  מסכמי 
למטרת הגשת הצעות למועצה על פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי 

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.המכרז לא יעתיק 
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 חובת הזוכה במכרז  .10

 

"הזוכה") יהא עליו לחתום על ההסכם (מסמך ג') על כל – זכה המציע במכרז (להלן   10.1
ימים ממועד הודעת המועצה לזוכה בדבר   7ספחיו ולהחזיקו למועצה שהוא חתום תוך  

למועצה אישור בדבר   הזוכה  יעביר  וכן  המצורף זכייתו במכרז  קיום ביטוחים בוסח 
 ימים מיום קבלת הודעה הזכייה.  7להסכם וזאת לכל המאוחר תוך 

לא ימלא הזוכה אחר התאים האמורים, תהא המועצה רשאית להתקשר עם מציע   10.2
ו/או  טעה  כל  תהא  לא  לזוכה  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  וזאת  ההסכם  פי  על  אחר 

 ל המועצה עם מציע אחר במקומו.תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה ש

התקשרה המועצה עם מציע אחר כאמור לעיל מתחייב הזוכה לשלם למועצה את   10.3
רשאית  והמועצה  הוא,  הצעתו  לבין  המועצה  ידי  על  שבחרה  ההצעה  שבין  ההפרש 

 לצורך זה לחלט את הערבות שצורפה להצעה במלואה. 

עמדו לרשות המועצה כגד  אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שי 10.4
 הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שטל על עצמו עם הגשת הצעתו במכרז.

 

 הבהרת מסמכי המכרז  .11

מ 11.1 יאוחר  המציע   7- לא  יודיע  למכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  לפי  ימים 
בכתב למועצה על כל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא במסמכי 

ועל   הכלול המכרז,  כלשהו  עיין  או  סעיף  של  מובו  בקשר  אצלו  שהתעורר  ספק  כל 
 במסמכי המכרז או הוגע לפרט כלשהו במפרטי המכרז.

דע   11.2 בכתב  המועצה  תשובת  לו  תימסר  לעיל,  כאמור  הודעה  המציע  שעות   48מסר 
 לפי המועד האחרון להגשת ההצעות. 

לעיל להצעתו   11.3 כאמור  התשובות  ההודעה ואת  יצרף את  פרד  המציע  בלתי  כחלק 
 מהצעתו. 

מציע  11.4 וכל  מהמצעים  אחד  לכל  והתשובות  השאלות  של  עותק  תמסור  המועצה 
 יצרפם כחלק בלתי פרד מהצעתו. 

אם   11.5 אלא  כלשהם  תשובות  על  הסתמך  בהצעתו  כי  לטעון  רשאי  יהיה  לא  מציע 
התשובות תו לו בכתב על ידי המועצה כאמור בסעיף זה, והן צורפו לה להצעתו כחלק 

 י פרד מהצעתו. בלת

 מדדי איכות  .12

 

לפי   12.1 תבחר  הזוכה  ועוד    50ההצעה  ביותר  הזולה  להצעה  קודות   50קודות 
 המורכבים מאיכות ההצעה, כפי שיפורט להלן. 

מירבי   12.2 (יקוד  ההצעה  מטעם    –קודות)    50איכות  המקצועי  הצוות  התרשמות 
 המועצה. 

ומספר    20עד   12.3 המציע  משרד  ותק  בגין  את  קודות  במסגרתם  שספק  הפרויקטים 
 השים האחרוות.  10השירותים מושא המכרז במהלך 

 קודות בגין יסיון המציע בגין המלצות גופים ציבוריים על המציע.  10עד  12.4

 . כללית של הצוות המקצועי מטעם המועצה  והתרשמותקודות בגין ראיון  30עד  12.5

 ההצעה שתקבל מירב הקודות תוכרז כזוכה.  12.6
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לפגוע 12.7 של    מבלי  כושרו  את  לבחון  המועצה  מוסמכת  דין,  כל  או  המכרז  בהוראות 
תהא  כן  עמו.  הקודם  יסיוה  סמך  על  גם  המכרז,  מושא  השירותים  לביצוע  המציע 
המועצה רשאית לפסול כל הצעה של מציע אשר למועצה יסיון גרוע עימו בכל הקשור 

 לעבודות מושא מכרז זה או דומיהם. 

כל הצעה אם הסכום המוצע על ידי המציע יהיה מוך המועצה תהא רשאית לפסול   12.8
 או גבוה באופן בלתי סביר מהאומדן הפימי שקבע על ידי המועצה. 

 

  

  

 

 הגשת הצעות, מועדים  .13

את ההצעות בצירוף כל המסמכים הדרשים יש למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת  13.1
  6/21המכרזים במשרדי המועצה בציון "מכרז מספר 

ליום   13.2 עד  הוא  ההצעות  להגשת  האחרון  במשרדי   11:00שעה    30/12/2021המועד 
 המועצה במסירה ידית בלבד.

 לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל.  13.3

  

  

   

  

  בכבוד רב,    
  אלדד גדסי   

  הממוה על המועצה הדתית 
  (בעל סמכות הכרעה)        
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  1ספח א' 

  /__________21להשתתפות במכרז מס' ערבות בקאית 

  

         לכבוד
  רחובות המועצה הדתית

  

  

  

  

  ערבות מציע   -ערבות בקאית   הדון:                                             

  

  

  

פי בקשת   הדתית רחובותעל  לסילוק כל "המבקשים"  -(להלן    המועצה  ערבים בזה כלפיכם  ) או 
  שקלים חדשים), שתדרשו מאת המבקשים.   עשרת אלפיםשקלים חדשים (  10,000סכום עד לסך של  

  ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן החל ממועד הפקתה. 

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

  תשלום על פיה, תביעה משפטית גד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. 

תוך   ה"ל,  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  בכתב   7ו  דרישתכם  מיום  ימים 
ל מבלי  אליו,  מאת  שתגיע  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס  עליכם  הטיל 

  המבקשים. 
  

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל;  דרישה שתימסר לו אחרי המועד ה"ל  
  לא תעה. 

  

  

  

  בכבוד רב                  

  בק___________                   
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 2ספח א'                                                        

  

  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מיימום כדין 

  לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים  

  

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

כ . 1 משמש  המציע    -אי  אצל   _________________________________________
) ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה  מציעה  -  ____________________________ (להלן

  בשמו ובעבורו.
  

  בתצהיר זה: . 2
 

אדם      -  "בעל זיקה" בי  חבר  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  ששלט  בעל    – מי    גם 
תאגיד     או  המציע,  אצל  השליטה  בעל  שבשליטת  תאגיד  או  בו    השליטה 
מאחראי   מי  או  המבקש,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו    הדומה 
    טעם המציע על תשלום שכר העבודה. מ 

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

  

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

  עברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"גו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שלא הורשע
תאים 2002באוקטובר    31( והבטחת  כדין  שלא  העסקה  (איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי   (

  ;1987-ו/או לפי חוק שכר מיימום, התשמ"ז 1991-הוגים), התש"א
  

 ) עברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"גו ביותר משתי עבירות ש2002באוקטובר    31הורשע  (
 1991-חת תאים הוגים), התש"אלפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבט

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

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. . 4
 

 __________  
    חתימה    

  אישור 

 

עו"ד __________, במשרדי ___________, מר/גב'  הי מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפי, 
________,  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 לעושים הקבועים בחוק, אישר/ה את 

  כוות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפי.

                ____ _______________  

  עורך דין                   
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 3ספח א' 

  תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים 

  

את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_________ ת.ז.  בעל/ת   ,______________ הח"מ  אי 
  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

מוסמך/ _____________ הי  ח.פ./ח.צ   ________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  כת 
 /____. 21המציע למכרז 

המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מיימום  .1
 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  12בשה (

 

בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה  אם המציע הורשע בפסק דין חלוט   .2
  ) השים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.3האחרוה לא היתה בשלוש (

 

אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מיימום, אזי ההרשעה  .3
  הגשת הצעות במכרז.) השים שקדמו למועד האחרון ל3האחרוה לא היתה בשלוש (

 

המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת וער,  .4
ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה וכל תקות מכוחו.    1953-התשי"ג

  יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז. 
 

בעבירת  .5 או  באלימות  כרוכה  או  קלון  עמה  שיש  בעבירה  הורשע  לא  ממהליו  מי  ו/או  המציע 
המציעמירמה   של  עיסוקו  לתחום  להגשת 7וזאת בשבע (  הוגעת  האחרון  למועד  שקדמו  השים   (

תיבחר  לא  הצעתו  כאמור,  העבירות  מן  באיזה  הרשעה  של  שבמקרה  למציע  ידוע  למכרז.  הצעות 
  לו כל טעה ו/או תביעה בקשר לכך. כזוכה במכרז ולא תהא

 

כמו כן למיטב ידיעתי לא מתהלים במועד זה גד המציע ו/או גד מי ממהליו חקירה פלילית   .6
או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתהלים הליכים משפטיים או חקירה 

בגין עבירה פלילית כאמור או בגין פלילית או הוגש כתב אישום גד המציע ו/או גד מי ממהליו  
  עבירה אחרת כמפורט להלן: ________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________

 ._____________________________________________________________ 

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

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

                                         __________________ 

  חתימת המצהיר                       

  אישור 

הי מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפי, עו"ד __________, במשרדי ___________, מר/גב'  
________,  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 לעושים הקבועים בחוק, אישר/ה את 

כו.יות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפ  

                 ___________________  

  עורך דין                   
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 4ספח א' 

  זיקין וביטוח  
  

  

ועד 1 העבודה  של  ביצוע  זמן  כל  למשך  המזמין,  לטובת  הוא,  חשבוו  על  יבטח  הקבלן   .  
שצוייה     כפי  הבדק,  תקופת  כולל  המפקח,  מאת  העבודה  השלמת  על  תעודה  ולקבלת    לסיומה 
  במפרט שהוא חלק מספחי המכרז ו/או בחוזה שייחתם בין הצדדים:    

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

  ערכם, גד כל זק או אובדן. במלוא -לצורך העבודה             

  
אדם,     כל  של  לרכושו  או  לגופו  בעקיפין,  או  במישרין  להגרם,  העלולים  אובדן,  או  זק  בפי    ב.   

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

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

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

               

  . 5,000,000$ -) ביטוח אחריות מעבידים  3(            

. הקבלן מתחיב לקבל, לפי עריכת כל חוזה ביטוח כאמור, את הסכמת המזמין לחברת הביטוח,     2
  לתאי הפוליסה ולסכום הביטוח. 

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

תתווסף לשם המבוטח על פי הפוליסה, והקבלן ימציא על כך למזמין   רחובות . המועצה הדתית  4
אשור בכתב מחברת הביטוח;   הפוליסה תכלול סעיף לפיו חברת הביטוח איה רשאית לשות או 

  ימים מראש. 30לבטל הפוליסות, אלא אם מסרה למזמין, הודעה בכתב, לפחות 

הי5 האחריות  כי  הוראה  לכלול  יש  הביטוח  בפוליסת  חבות.  כל  תישא  לא  המזמין  וכי  צולבת,    א 
  ו/או השתתפות עצמית. 

  ימים מיום חתימת החוזה, ולפי תחילת העבודה, אישור על קיום   3. הקבלן ימציא למזמין, תוך  6
ביטוחים בוסח המצורף לחוזה; אם הקבלן לא ימציא אישור על קיום ביטוחים במועד הקוב לעיל,  

המכרז ו/או החוזה, והמזמין יהא רשאי לקוט בכל     הצעדים   יראה הדבר כהפרת תאי מתאי
  הראים לרבות חילוט הערבות.

  . אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמין חבות כלשהי ו/או לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי.  7
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 5ספח א' 

  תצהיר המציע 

  

_______________ לאחר שהוזהרתי כי אי החתום מטה __________________ מס' זהות 
עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעושים הקבועים 

  בחוק, מצהיר בזה לאמור:

  אי ותן את תצהירי זה כתצהיר המציע.  . 1

  הריי להצהיר כי אי בעל סמכות ליתן תצהיר זה מטעם המציע.  . 2

המציע בביצוע עבודות קודמות בהיקף הדרש בתאי הסף של הריי להצהיר כי יסיוו של   . 3
 המכרז היו כדלקמן:

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

  (יתן להוסיף עמוד וסף לפי הצורך, ובלבד שיאושר במתכות של תצהיר בפי עורך דין) 

  פרטיהם של עובדי המציע שהם בעלי יסיון בביצוע עבודות כאמור לעיל, הים כדלקמן: . 4

 ____________________ 

_____________________________________________________  פרטים אישיים 
  פרטי יסיון  _______________________________________________________ 

  : _____________________מהל עבודה

פרטים אישיים _____________________________________________________  
  ____________________________________ פרטי יסיון  ___________________

______________________________ :  

פרטים אישיים _____________________________________________________  
  פרטי יסיון  _______________________________________________________ 

א חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אי מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה הי   . 5
 אמת.

        
                                                            _____________________  
  חתימת המצהיר                                                                     

  אישור 

יום __________ הופיע  אי החתום מטה ____________________ עורך דין, מאשר בזה כי ב
בפי __________________ המוכר לי אישית / שזהיתיו על פי תעודת זהות מס'   

_______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה  
  צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר כוות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפי. 

                                        

 ________________________  

  , עורך דין                                                          
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  6ספח א' 

  רשימת עובדים ופרטי יסיון 

  

הוזהרתי אי הח"מ, מר/גב'____________________ ושא ת"ז שמספרה__________ לאחר ש
כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

  בזאת בכתב כדלקמן:

מורשה__________   . 1 תאגיד/עוסק  מס  בחברת_____________  כמהל  משמש  הי 
"המציע") והוסמכתי על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע    –  להלן(

"המכרז") עבור המועצה ________________    –/_____________ (להלן  21למכרז מס'  
 "המועצה").  –(להלן 

 

 צוות המציע:  . 2

 

שירותים  ושיספקו  המציע  ידי  על  המועסקים  אדריכלים/מהדסים  צוות  פירוט   להלן 
 כל שהמציע יקבע כזוכה:לעירייה כ

  

  שם העובד 
  

ותק בעבודה אצל   ותק בתחום  השכלה 
  המציע 

 
 
 

   

 
 
 

   

  

 יסיון המציע לצורך הוכחת העמידה בתאי הסף לעיין סיוו היו כדלקמן:  . 3

  

  שירותי תכון שסופקו על ידי המציע 

שם   מס' 
  הפרויקט 

תיאור 
 הפרויקט
+ היקף 
  כספי

מועד מתן 
  שירותים 

זהות 
  המזמין

פרטים   איש הקשר
ליצירת  
  קשר
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  המציע רשאי לצרף טבלאות פרדות המכילות את הפרטים ה"ל. 

הסכמתי   . 4 את  ותן  והי  ומדויקים  כוים  לעיל  המפורטים  הפרטים  כל  כי  מצהיר  אי 
גורם לרבות אשי הקשר המצויים  לאימות הפרטים האמורים על ידי ציג המועצה ולכל  

 לעיל. 

  

  תאריך______________שם________________ חתימה_________________

  אישור 

הי מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפי, עו"ד __________, במשרדי ___________, מר/גב'  
____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה   

עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק, אישר/ה את 
  כוות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפי.

                 ___________________  

  עורך דין                   
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 ספח ב'

  

 רחובות  הדתית המועצה

 /__________ 21מכרז 

  

  2מקווה שופטים שים וגברים רח' השופטים להצעת המחיר  

  

  

  לכבוד

  רחובותהמועצה הדתית 

  

  כדלקמן:  2מקווה שופטים שים וגברים רח' השופטים  לביצוע העבודות ב או מציעים מחיר

  : _________ ש"ח בתוספת מע"מ.__________________________

כולל   ההצעה  כי  לו  שירותי ידוע  מדידה,  שרותי  היתר  בין  הכוללים  הדסיים,  שירותים  אספקת 
אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך קבלת אישור 
וביצוע  כדין  אגרות  תשלום  למעט  חשבוו,  על  והכל  בתוקף  עסק  רישיון  והשגת  הבריאות  משרד 

   . שיפוצים במבה, ככל שידרשו

  

____________                      _____________  
  המציע                                תאריך        
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 /__________ 21מכרז 

  

  3שבזי שים וגברים רח' שבזי מקווה  להצעת המחיר  

  

  

  לכבוד

  המועצה הדתית רחובות

  

  כדלקמן: 3וגברים רח' שבזי שבזי שים מקווה לביצוע העבודות ב או מציעים מחיר

  : _________ ש"ח בתוספת מע"מ.__________________________

שירותי  מדידה,  שרותי  היתר  בין  הכוללים  הדסיים,  שירותים  אספקת  כולל  ההצעה  כי  לו  ידוע 
אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך קבלת אישור 

וביצוע משרד   כדין  אגרות  תשלום  למעט  חשבוו,  על  והכל  בתוקף  עסק  רישיון  והשגת  הבריאות 
  .  שיפוצים במבה, ככל שידרשו

  

____________                      _____________  
  המציע                                תאריך        
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 /__________ 21מכרז 

  

  12שים בבר אילן רח' בר אילן מקווה  להצעת המחיר  

  

  

  לכבוד

  המועצה הדתית רחובות

  

  כדלקמן: 12שים בבר אילן רח' בר אילן מקווה לביצוע העבודות ב או מציעים מחיר

  : _________ ש"ח בתוספת מע"מ.__________________________

שירותים   אספקת  כולל  ההצעה  כי  לו  שירותי ידוע  מדידה,  שרותי  היתר  בין  הכוללים  הדסיים, 
אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך קבלת אישור 
וביצוע  כדין  אגרות  תשלום  למעט  חשבוו,  על  והכל  בתוקף  עסק  רישיון  והשגת  הבריאות  משרד 

  .  שיפוצים במבה, ככל שידרשו

  

____________                      _____________  
  המציע                                תאריך        
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 /__________ 21מכרז 

  

   10שים גבירול רח' דוד אלעזר מקווה  להצעת המחיר  

  

  

  לכבוד

  המועצה הדתית רחובות

  

  כדלקמן: 10שים גבירול רח' דוד אלעזר מקווה לביצוע העבודות ב או מציעים מחיר

  : _________ ש"ח בתוספת מע"מ.__________________________

שירותי  מדידה,  שרותי  היתר  בין  הכוללים  הדסיים,  שירותים  אספקת  כולל  ההצעה  כי  לו  ידוע 
קבלת אישור אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך  

וביצוע  כדין  אגרות  תשלום  למעט  חשבוו,  על  והכל  בתוקף  עסק  רישיון  והשגת  הבריאות  משרד 
  .  שיפוצים במבה, ככל שידרשו

  

____________                      _____________  
  המציע                                תאריך        
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 /__________ 21מכרז 

  

   3מרמורק רח' כיכר החשמואים שים מקווה  להצעת המחיר  

  

  

  לכבוד

  המועצה הדתית רחובות

  

  כדלקמן:  3מרמורק רח' כיכר החשמואים שים מקווה לביצוע העבודות ב או מציעים מחיר

  : _________ ש"ח בתוספת מע"מ.__________________________

כולל   ההצעה  כי  לו  שירותי ידוע  מדידה,  שרותי  היתר  בין  הכוללים  הדסיים,  שירותים  אספקת 
אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך קבלת אישור 
וביצוע  כדין  אגרות  תשלום  למעט  חשבוו,  על  והכל  בתוקף  עסק  רישיון  והשגת  הבריאות  משרד 

   . שיפוצים במבה, ככל שידרשו

  

____________                      _____________  
  המציע                                תאריך        
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 /__________ 21מכרז 

  

   16קרית משה רח' משה פריד מקווה להצעת המחיר  

  

  

  לכבוד

  המועצה הדתית רחובות

  

  כדלקמן: 16רח' משה פריד קרית משה מקווה לביצוע העבודות ב או מציעים מחיר

  : _________ ש"ח בתוספת מע"מ.__________________________

שירותי  מדידה,  שרותי  היתר  בין  הכוללים  הדסיים,  שירותים  אספקת  כולל  ההצעה  כי  לו  ידוע 
אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך קבלת אישור 

הב וביצוע משרד  כדין  אגרות  תשלום  למעט  חשבוו,  על  והכל  בתוקף  עסק  רישיון  והשגת  ריאות 
  .  שיפוצים במבה, ככל שידרשו

  

____________                      _____________  
  המציע                                תאריך        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



23מתוך  23עמוד   
 

 /__________ 21מכרז 

  

    10שים מדאר רח' זכריה מדאר מקווה  להצעת המחיר  

  

  

  לכבוד

  המועצה הדתית רחובות

  

  כדלקמן:  10מדאר רח' זכריה מדאר שים מקווה לביצוע העבודות ב או מציעים מחיר

  : _________ ש"ח בתוספת מע"מ.__________________________

שירותים   אספקת  כולל  ההצעה  כי  לו  שירותי ידוע  מדידה,  שרותי  היתר  בין  הכוללים  הדסיים, 
אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות וכל הדרש לצורך קבלת אישור 
וביצוע  כדין  אגרות  תשלום  למעט  חשבוו,  על  והכל  בתוקף  עסק  רישיון  והשגת  הבריאות  משרד 

  .  שיפוצים במבה, ככל שידרשו

  

____________                      _____________  
  המציע                                תאריך        

  


